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1 TOIMINTAKERTOMUS 

1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys 

1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus 

 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän seitsemäs toimintavuosi on takana. Vuoden varrella esillä 
oli erityisesti valmistautuminen hallintokokeilun jälkeiseen aikaan. Voimassa oleva laki Kai-
nuun hallintokokeilusta päättyy vuoden 2012 lopussa. Suomen eduskunta hyväksyi lakiehdo-
tuksen Kainuun hallintokokeilun jatkamisesta 15.2.2011 (HE 269/2010). Lakiehdotuksen mu-
kaan hallintokokeilua olisi voitu jatkaa vuoden 2016 loppuun, mikäli kaikki kunnat olisivat yk-
simielisesti niin hyväksyneet. Puolangan kunta ei hyväksynyt jatkon ehtona olleen perussopi-
muksen muutoksia. 
 
Valtionvarainministeriö oli asettanut Kainuun hallintokokeilulle seurantaryhmän, jonka toimin-
takausi oli vuoden 2011 loppuun saakka. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimi ylijohtaja 
Silja Hiironniemi valtionvarainministeriöstä ja seurantaryhmän jäseniä olivat: 
 

Päivi Laajala, ylijohtaja, valtiovarainministeriö kuntaosasto 
Matti Väisänen, taloussuunnittelupäällikkö, opetusministeriö 
Carolina Sierimo, finanssisihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö 
Sami Manninen, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö 
Tuula Manelius, lainsäädäntöneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö 
Kari Prättälä. lakiasiainjohtaja, Suomen kuntaliitto 
Esa Toivonen, strategiajohtaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
Alpo Jokelainen, maakuntajohtaja, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja 
Timo Säkkinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja 
Raili Myllylä, toiminnanjohtaja, Kajaanin kaupunki 
Eila Valtanen, kaupunginjohtaja, Kuhmon kaupunki 
 

Seurantaryhmän sihteereinä toimivat kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja neuvotteleva vir-
kamies Katja Palonen valtiovarainministeriöstä sekä strategiajohtaja Esa Toivonen Kainuun 
maakunnasta. 
 
Hallintokokeilun jälkeisen uuden kainuulaisen toimintamallin rakentaminen on hyvässä vauh-
dissa. Kunnat ovat Puolankaa lukuun ottamatta lausuneet hyvin yksituumaisen poliittisen kan-
nan järjestelmän periaatteista. Sosiaali- ja terveyspalvelut halutaan pitää edelleen yhdessä 
sekä alueellisesti että kaikkien palvelujen osalta. Samoin halutaan pitää keskitettyinä hallin-
non tukipalvelut kuntien talous-, palkanlaskenta- ja tietotekniikkapalvelujenkin osalta. Kainuun 
liitto palautuu normaaliksi maakunnan liitoksi, sen tehtävät on vaivatonta järjestää joko yhtei-
sen tai oman uuden kuntayhtymän puitteissa. Lukiot ovat palaamassa taloudellis-
toiminnallisten syiden vuoksi kunnille, ja ammatillisesta koulutuksesta sopivat keskenään ky-
seenä olevat kunnat. Luontevana perusvaihtoehtona on edelleen nykyinen Kainuun ammat-
tiopisto  
 
Kainuun kehittäminen  

 
Kainuun maakuntavaltuuston syyskuussa 2009 hyväksymän maakuntaohjelman mukaisesti 
kehittämistoimenpiteitä toteutetaan viidellä toimintalinjalla (TL), jotka ovat Osaaminen ja kou-
lutus (TL1), Elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyys (TL2), Maaseutu (TL3), Hyvinvointi (TL4) ja Toi-
mintaympäristö (TL5). 
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Kuva: ETLAn alue-ennusteen mukainen BKT:n kasvu  vuosina 2011-2015 Suomessa, Kai-
nuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
 
ETLA:n uusimman, lokakuussa 2011 tehdyn alue-ennusteen mukaan vuonna 2012 tapahtu-
van valtakunnallisen tuotannon notkahduksen jälkeen Kainuun BKT:n kasvu on jälleen maan 
nopeinta. Ennusteen mukaan Kainuun BKT kasvaa kaksi kertaa nopeammin jaksolla 2013 - 
2015, kuin Suomessa keskimäärin. 
 
Aluekehitys Kainuussa vuonna 2011 
 
Kovalla kouralla Kainuulaista teollisuutta puraisseesta lamasta nousu on ollut nopeaa. Tilas-
tokeskuksen suhdannetietojen mukaan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu 
(+35 %) on ollut viimeisen kahden vuoden aikana yhteensä 10 prosenttia koko maan kasvua 
(+25 %) nopeampaa. Merkittävää on, että liikevaihto on Kainuussa ylittänyt lamaa (mm. pape-
ritehtaiden lopetus) edeltäneen liikevaihdon n. 10 prosentilla, kun koko maassa ollaan liike-
vaihdoissa vielä lamaa edeltäneen tason alapuolella. 
 
Alueen yritystoimintaan liittyviä vuoden 2011 hyviä uutisia olivat mm. IBM ja Kainuun Puhe-
linosuuskunnan (KPO) omistama teknologiayhtiö Herman IT rakentavat UPM:n entisen pape-
ritehtaan alueelle nykyaikaisen palvelinkeskuksen konesalin, Transtec Oy:n hyvä tilauskanta, 
Talvivaaran kaivoksen tuotannon todellinen käynnistyminen ja matkailun edelleen jatkuneet 
investoinnit Vuokatin lisäksi myös mm. Ukkohallan ja Paljakan alueelle. Huonoja uutisia olivat 
mm. Suomi Soffan SSF Oy:n konkurssi ja Incapin Oyj:n kaikkien toimintojen loppuminen Kai-
nuussa.  
 
Kainuussa vallitsi viime vuonna jo historiallisen hyvä työllisyys, ja työttömyys painui keskimää-
rin 4 551 työttömän tasolle (12,5 %), mikä on vähemmän kuin vuosikausiin. Kainuussa on vii-
meksi ollut vähemmän työttömiä vuonna 1990 eli 21 vuotta sitten. Työ- ja elinkeinotoimistoihin 
oli kirjoittautunut joulukuun lopussa 4 646 työtöntä työnhakijaa, mikä on 419 vähemmän kuin 
vuosi sitten. Työttömyys väheni joulukuussa 8 % vuoden takaisesta, nuorisotyöttömyys vielä-
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kin ripeämmin, lähes 15 %. Työttömyystilanteen ennakoidaan paranevan edelleen v. 2012 ai-
kana, ja työttömien määrän laskevan keväällä jo alle 4000:n. 
 
Työttömyys on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan laskenut alle puoleen Kainuun 
hallintokokeilua edeltäneestä tilanteessa (v. 2004 17,5 %, v. 2011 8,4 %), kun valtakunnalli-
sesti työttömyys on pysynyt lähes entisellään (v. 2004 8.8 %, v. 2011 7,9 %).  
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Kuva: Kainuun ja koko maan työttömyysasteet vuosina 2004-2011 
 
Työllisyysaste on Kainuussa kohonnut hallintokokeilun aikana prosenttiyksiköllä vuosittain (v. 
2004 54,3 %, v. 2011 63,5 %), kun maan keskimääräinen työllisyysaste ei työvoimatutkimuk-
sen mukaan ole juuri kohentunut (v. 2004 67,2 %, v. 2011 68,6 %). 
 
Väestön väheneminen Kainuussa kiihtyi hieman v. 2011. Kainuulaisia oli vuoden lopussa 
81280. Vuoden aikana väestö väheni ennakkotietojen mukaan 793 henkilöllä. Muuttoliikkeen 
pääosa muodostuu eri koulutustasojen (toinen aste, amk, yliopisto) koulutusta hakevista nuo-
rista ikäluokista, koska kaikkea tarvittavaa kolutusta ei ole tarjolla Kainuussa ja etenkään pie-
nissä maaseutukunnissa. Jatkossa lähes kaikki yliopistotasoinen koulutus on haettava muilta 
alueilta. Muuttotappion kasvun yksi selittävä komponentti v. 2011 onkin opettajankoulutuksen 
sisäänoton lakkaaminen, mikä yksittäisenä tekijänä vaikutti -60 henkilöllä! Kajaanin ammatti-
korkeakoulun koulutus on maakunnallisessa edunvalvonnassa keskeisessä osassa. Huomioi-
tavaa on, että Kainuu on syntyvyydessä Suomen kärkiviisikossa (hedelmällisessä iässä ole-
vaa henkeä kohti). 
 
Maakunnan muun organisaation toiminta  

 
Koulutustoimialalla jatkettiin laaja-alaista toisen asteen koulutuksen kehittämistyötä ja varau-
tumista nuorisoikäluokan laskusta johtuvaan opiskelijakehitykseen. Toiminnalliset tulokset 
ovat koko koulutustoimialan osalta erinomaiset. Kaikille nuorille on voitu järjestää peruskoulun 
jälkeen opiskelupaikka ja keskeyttämisprosentit ovat säilyneet alhaisina. 
 
 Lukiokoulutuksessa opiskelijamäärä on vähentynyt joka vuosi vuodesta 2005 lähtien. Opiske-
lijakehitykseen nähden arvioituna lukiokoulutuksen taloudenhoidossa on onnistuttu hyvin. 
Ammattiopiston opiskelijamäärää on lisännyt Kuusamon ammatti-instituutin liittyminen Kai-
nuun ammattiopistoon vuoden 2008 alussa. Jatkossa KAO:nkin opiskelijamäärät kääntyvät 
väistämättä laskuun ja vuoden 2011 tilinpäätöksessä on jo huolestuttavia merkkejä tulojen ja 
menojen erkaantumisesta suhteessa aikaisempiin vuosiin.  
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Opiskelijamäärien pieneneminen ja opetuksen järjestämiseen liittyvien kiinteiden kustannus-
ten osuuden kasvu aiheuttavat jatkuvaa tarvetta toimintojen sopeuttamiselle. Tämä merkitsee 
toimintojen tehostamista sekä rakenteiden ja opetusjärjestelyjen kriittistä tarkastelua. Koulu-
tustoimialan työn osalta Kainuun hallintokokeilun päättyminen tulee vaikeaan nivelvaihee-
seen. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla on alkanut viime kuukausina näkyä pieniä merkkejä 
yleisen taloudellisen tilanteen parantumisesta. Työllisyyden paraneminen vaikuttaa toimeentu-
lotuen tarpeeseen. Myös Paltamon työllisyyskokeilulla on ollut vaikutuksia siihen. Kuntien vas-
tuulla olevan kuntouttavan työtoiminnan jatkamisella on saatu merkittäviä tuloksia toimeentu-
lotuen tarpeen muuttumiseen. Saadut tulokset parantavat myös kainuulaisten yksilöiden ja 
perheiden hyvinvointia sekä elämän hallintaa merkittävästi.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa ei ole vuoden aikana tapahtunut merkittäviä 
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitotakuu on toteutunut hyvin Kainuussa. Palvelui-
den kysyntä on kasvanut ja siihen on pystytty vastaamaan. Tämä on nostanut kustannuksia 
viime vuonna etenkin erikoissairaanhoidossa. Hoitotakuulain vaikutukset ja muutos polikliini-
sessa toiminnassa vaikutti kustannusten nousuun myös, koska hoitojonoja purettiin tehoste-
tusti. Toimeentulotuen määräaikojen saavuttamiseen on viime vuosina jouduttu panostamaan, 
joka näkyy myös kustannuksissa. Lakisääteinen erityisryhmien palvelutarpeen kasvu näkyy 
kustannusten nousuna. Uuden yhtenäisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto vaati runsaasti 
koulutusta ja käyttäjäopastusta. Talousarvio 2011 ei toteutunut mm. edellä mainituista syistä 
tavoitteiden mukaisesti.  
 
Kainuun maakunnassa on jatkettu yhteistyössä kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä sekä terveyserojen kaventamista. Hyvinvointikertomus on tehty ja työ jatkuu toi-
menpiteiden suunnittelulla kuntakohtaisesti.  Nopean diagnostiikan yksikön toiminta on tehos-
tanut päivystyksen kautta tulevien kainuulaisten palaamista 1-3 vuorokaudessa takaisin kotiin. 
Päivystystoimintaa kehitettiin syksyn aikana. 
 
Maakunnan talous  
 
Taloudellinen tilanne oli koko vuoden ajan epävarma. Alkuvuodesta näkymät olivat vielä hyvät 
mutta loppuvuotta kohden tilanne heikentyi oleellisesti.  
 
Kokonaisuutena talousarvio ilman liikelaitoksia toteutui poikkeuksellisen huonosti. Toiminta-
menojen toteutumisaste talousarvioon verrattuna oli 103,4 prosenttia ja toimintatuottojen to-
teutumisaste oli 99,9 prosenttia.  Menot ylittyivät henkilöstömenoissa ja asiakaspalvelujen os-
toissa. Tulot alittuivat asiakasmaksujen osalta.  Maakunta-kuntayhtymän menojen kasvu viime 
vuonna oli 8,3 prosenttia. Myös erikoissairaanhoidon kasvuprosentti oli sama. Vertailun vuoksi 
mainittakoon, että alustavan tiedon mukaan koko maan sairaanhoitopiirien menot ovat kasva-
neet keskimäärin 7,1 prosenttia vuonna 2011. 
  
Koko konsernin alijäämä vuodelta 2011 oli 10,591 miljoonaa euroa. Kunnat maksoivat vanho-
ja alijäämiä maakunnalle yhteensä 1,231 miljoonan euron verran. Kokonaisuudessa kaikki ka-
tettavat vanhat alijäämät vuoden lopussa olivat yhteensä 12, 544 miljoonaa euroa.  
 
Alkaneen vuoden näkymät 
 
Talousnäkymät kuluvalle vuodelle ovat huonot. Vuonna 2012 kasvu jää matalaksi koko maa-
ilman taloudessa. Riski oleellisesti huonommastakin maailmantalouden kehityksestä on edel-
leen suuri. Talousennusteet pitävät sisällään jopa uuden taantuman mahdollisuuden. 
 
Vuoden 2011 alijäämäinen tilinpäätös ja talousarvion ylitykset aiheuttavat suuren ongelman 
kuluvan vuoden toiminnalle. Budjetissa pysyminen sallii vain 1,6 prosentin kasvun toimintaku-
luihin. Tämän saavuttaminen ei ole mahdollista ilman henkilötyövuosien vähentämistä. Lisäksi 
asiakaspalvelujen ostoihin ja avustuksiin jää kasvunvaraa vain noin 3 prosenttia edellisvuo-
desta. Tämä on käytännössä vain kustannusten nousua vastaava summa. 
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Maakuntahallitus on kuluvan vuoden talousarvion täytäntöönpanossa velvoittanut toimialoja 
sopeuttamaan toiminnan varattuihin määrärahoihin ja päättänyt käynnistää Yhteistoimintalain 
mukaiset neuvottelut sataa henkilötyövuotta vastaavan säästön eli viiden miljoonan euron 
saavuttamiseksi. 
 
Toiminnan osalta kuluvan vuoden suurin haaste on Kainuun hallintokokeilun päättyminen ja 
sen tilalle perustettavien uusien kuntayhtymien toiminnan käynnistämisen varmistaminen. 

1.1.2 Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 

 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2005 alusta. Organisaatio v. 2011 
on rakennettu seuraavasti:  
 
Maakunnan yhteiset palvelut: 
Hallintopalvelut 
Henkilöstöpalvelut 
Materiaalipalvelut 
Kuljetuspalvelut  
Ravintopalvelut 
Talouspalvelut 
Tekniset palvelut 
Tietohallintopalvelut 
 
Suunnittelu- ja kehittäminen tulosalue: 
Aluekehitys 
Alueidenkäyttö 
Hanke ja rahoitus 
Viestintä ja markkinointi 
 
Koulutustoimiala: 
Lukiot 
Kainuun ammattiopisto -liikelaitos 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala:  
Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki 
Ympäristöterveydenhuolto 
Sairaanhoidolliset palvelut 
Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 
Perhepalvelut 
Vanhuspalvelut 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
Kainuun Työterveys -liikelaitos 
 
Hallinto-organisaatio  
Kainuun maakunta -kuntayhtymän johdossa toimii 59 -jäseninen vaaleilla valittu maakuntaval-
tuusto. Valtuuston tehtävänä on toimia ylimpänä päätöksentekoelimenä, mikä merkitsee toi-
minta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja keskipitkän suunnitelman käsittelyä sekä tilin-
päätöksen käsittelyä tilivuoden jälkeen. Maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan maakun-
tahallituksen ja hyväksyy maakuntahallituksen kaksi muuta kokoonpanoa. Valtuusto valitsee 
myös tarkastuslautakunnan (7 jäsentä), koulutuslautakunnan (11 jäsentä) ja sosiaali- ja terve-
yslautakunnan (11 jäsentä) sekä keskeisimmät johtavat viranhaltijat.   
 
Käytännön johdossa toimii 12-jäseninen maakuntahallitus, jonka puheenjohtajana toimii maa-
kuntajohtaja. Maakuntahallitus kokoontuu myös II (14 jäsentä) ja III (34 jäsentä) kokoon-
panossa. Maakuntahallitus valitsee jäsenet ammatillisen koulutuksen liikelaitoksen johtokun-
taan (8 jäsentä) ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan (6 jäsentä). Sosiaali- ja 
terveyslautakunta valitsee keskuudestaan jäsenet yksilöhuoltojaostoon (5 jäsentä). Maakunta-
johtajan tukena toimii 11-jäseninen johtoryhmä. 
 
Maakuntavaltuusto  
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jäsen kunta 
Säkkinen Timo, puh.joht. Suomussalmi 
Polvinen Osmo, I vpj. Sotkamo 
Seppänen Juhani, II vpj. Suomussalmi 
Enroth Paavo, Kajaani 
Haataja Minna, Kajaani 
Hakkarainen Eija,  Kajaani 
Heikkinen Pekka,  Kuhmo 
Horto Ilkka, Paltamo 
Huusko Eero, Puolanka 
Hyyryläinen Mauno, Kajaani 
Immonen Kauko,  Kajaani 
Jarva Marisanna, Paltamo 
Juntunen Hannu, Kajaani 
Kaikkonen Vesa,  Kajaani 
Karjalainen Aki, Kajaani 
Karppinen Veli-Matti,  Kajaani 
Kemppainen Aila, Kajaani 
Kemppainen Esa, Hyrynsalmi 
Kemppainen Heikki,  Ristijärvi 
Kemppainen Tapani,  Hyrynsalmi 
Kettunen Pentti, Kajaani 
Kilpeläinen Sami, Sotkamo 
Kinnunen Anneli,  Kuhmo 
Komulainen Kaija, Kuhmo 
Korhonen Jouko, Sotkamo 
Korhonen Timo, Sotkamo 
Krogerus Timo, Kajaani 
Kunnas Karl, Kajaani 
Kyllönen Jaakko,  Kuhmo 
Kyllönen Merja,  Suomussalmi 
Leppänen Olli, Kajaani 
Lukkari Anne,  Sotkamo 
Matero Vuokko,  Kajaani 
Moilanen Pentti,  Suomussalmi 
Moilanen Tuulikki, Puolanka 
Myllylä Raili, Kajaani 
Niemelä Paavo, Kajaani 
Nikulainen Kari, Kuhmo 
Niskanen Marko, Sotkamo 
Oikarinen Markku, Kajaani 
Okkonen Arto, Kajaani 
Piirainen Mauri, Kuhmo 
Piirainen Raimo,  Kajaani 
Puurunen Yrjö, Suomussalmi 
Pääkkönen Matti, Kajaani 
Rissanen Maija,  Kajaani 
Ronkainen Tauno, Kajaani 
Rossi-Määttä Tuula,  Sotkamo 
Rusanen Veikko, Sotkamo 
Räisänen Aki, Kajaani 
Sankilampi Jaana, Kajaani 
Sarparanta Tiina, Sotkamo 
Sirkeinen Unto,  Puolanka 
Sistonen Toivo,  Kajaani 
Sorvari Yrjö, Sotkamo 
Suutari Eero,  Kajaani 
Törmänen Anni-Inkeri, Sotkamo 
Vilén Seppo,  Kuhmo 
Väisänen Sanni,  Kajaani 
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Anttonen Tauno, Vaalan kunnan edustaja 
Huotari Reino, Vaalan kunnan edustaja 
 
Vuonna 2010 valtuusto kokoontui 5 ja kertomusvuonna 7 kertaa.  
 
Maakuntahallitus I 
Jokelainen Alpo, puh.joht. Kajaani 
Piirainen Raimo, I vpj. Kajaani 
Kinnunen Anneli, II vpj. Kuhmo 
Haataja Minna, Kajaani 
Huttu Lauri, Suomussalmi 
Karppinen Veli-Matti, Kajaani  
Kemppainen Tapani, Hyrynsalmi 
Lukkari Anne, Sotkamo  
Okkonen Arto, Kajaani 
Sarparanta Tiina, Sotkamo 
Törrö Leena, Kajaani 
Pärkkä Leena, Vaalan kunnan edustaja 
 
Vuonna 2010 hallitus I kokoontui 18 ja kertomusvuonna 19 kertaa. 
 
Maakuntahallitus II 
Jokelainen Alpo, puh.joht. Kajaani 
Piirainen Raimo, I vpj. Kajaani 
Kinnunen Anneli, II vpj. Kuhmo 
Haataja Minna, Kajaani 
Huttu Lauri, Suomussalmi 
Karppinen Veli-Matti, Kajaani 
Kemppainen Tapani, Hyrynsalmi 
Lukkari Anne, Sotkamo  
Okkonen Arto, Kajaani 
Sarparanta Tiina, Sotkamo 
Törrö Leena, Kajaani 
Kanniainen Tuomo, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus   
Pääkkönen Kari, Kainuun ELY -keskus 
Tolonen Jorma,  Kainuun metsäkeskus 
 
Vuonna 2010 hallitus II kokoontui 5 ja kertomusvuonna 4 kertaa. 
 
Maakuntahallitus III 
Jokelainen Alpo, puh.joht. Kajaani 
Piirainen Raimo, I vpj Kajaani 
Kinnunen Anneli, II vpj. Kuhmo 
Haataja Minna, Kajaani 
Huttu Lauri, Suomussalmi 
Karppinen Veli-Matti, Kajaani 
Kemppainen Tapani, Hyrynsalmi 
Lukkari Anne, Sotkamo  
Okkonen Arto, Kajaani 
Sarparanta Tiina, Sotkamo 
Törrö Leena, Kajaani 
Pärkkä Leena-Kaisa,  Vaalan kunnan edustaja 
Korhonen Jaana,  Kainuun ELY -keskus 
Meriläinen Leena,  Kainuun ELY -keskus 
Härkönen Vilho,  Kainuun ELY -keskus 
Pääkkönen Kari, Kainuun ELY -keskus 
Pehkonen Kari, Kainuun ELY -keskus  
Pietikäinen Juhani, Kainuun ELY -keskus  
Ritvanen Unto, Kainuun ELY -keskus  
Kanniainen Tuomo, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus  
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Tolonen Jorma,  Kainuun metsäkeskus 
Niskasaari Ulla, Finnvera Oyj  
Vuokko Tolonen-Junttila Kajaanin yliopistokeskus  
Mäkinen Merja,  Akava ry 
Jestola Satu,  SAK:n Kainuun ammatillinen paikallisjärjestö 
Lehtonen Juha,  STTK:n Kainuun aluetoimikunta 
Leppänen Timo,  Kainuun Yrittäjät ry 
Putkonen Keijo,  Elinkeinoelämän keskusliitto 
Suutari Eero,  Oulun kauppakamarin Kajaanin osasto 
Valtanen Eila,  Kunnallinen työmarkkinalaitos 
Karjalainen Markku, MTK-Kainuu 
Peltola Harri,  ProAgria Kainuu 
Salonen Raili,  Kuhmon työttömien yhdistys 
Leinonen Tarja,  Kainuun luonnonsuojelupiiri 
 
Vuonna 2010 hallitus III kokoontui 7 ja kertomusvuonna 6 kertaa.  
 
Tarkastuslautakunta (2009 – 2012) 
Sistonen Toivo, puh.joht. Kajaani 
Rossi-Määttä Tuula, vpj. Sotkamo 
Hakkarainen Eija, Kajaani 
Immonen Kauko, Kajaani 
Kemppainen Esa, Hyrynsalmi 
Kilpeläinen Sami, Sotkamo 
Moilanen Tuulikki, Puolanka 
 
Vuonna 2010 tarkastuslautakunta kokoontui 11 ja kertomusvuonna 12 kertaa. 
 
Tilintarkastaja 
Hellen-Toivanen Paula, KPMG Julkishallinnon Palvelut  Oy, JHTT -tilintarkastaja 
 
Koulutuslautakunta 
Räisänen Aki, puh.joht. Kajaani  
Nahkiaisoja Tarja, vpj Kajaani 
Huusko Eero, Puolanka 
Jarva Marisanna, Paltamo 
Leppänen Olli, Kajaani  
Matero Vuokko, Kajaani 
Mikkola Jaakko,  Kuhmo 
Niemelä Paavo, Kajaani 
Niskanen Marko, Sotkamo 
Rissanen Maija, Kajaani 
Seppänen Mervi, Suomussalmi 
 
Vuonna 2010 koulutuslautakunta kokoontui 10 ja kertomusvuonna 9 kertaa. 
 
Kainuun ammattiopiston johtokunta 
Rissanen Maija, puh.joht. Kajaani 
Hämäläinen Erkki, vpj Kuusamo 
Enroth Paavo, Kajaani 
Immonen Marjatta, Kajaani 
Niiranen Lauri,  Kajaani 
Soikkeli Maija, Kajaani 
Syrjä Minna,  Sotkamo 
Vilén Seppo,  Kuhmo 
 
Vuonna 2010 johtokunta kokoontui 7 ja kertomusvuonna 5 kertaa. 
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Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Heikkinen Pekka, puh.joht. Kuhmo 
Tolonen Kaisa, vpj. Ristijärvi 
Karjalainen Aki, Kajaani 
Kemppainen Aila, Kajaani 
Moilanen Pentti,  Suomussalmi 
Nikulainen Kari, Kuhmo 
Puurunen Yrjö, Suomussalmi 
Ronkainen Tauno, Kajaani 
Tervo Raili, Kuhmo 
Törmänen Anni-Inkeri, Sotkamo 
Väisänen Sanni, Kajaani 
 
Vuonna 2010 sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui 14 ja  kertomusvuonna 18 kertaa.  
 
Yksilöhuoltojaosto 
Tervo Raili, puh.joht.  Kuhmo 
Karjalainen Aki, vpj. Kajaani 
Puurunen Yrjö, Suomussalmi 
Tolonen Kaisa,  Ristijärvi 
Törmänen Anni-Inkeri, Sotkamo 
 
Vuonna 2010 yksilöhuoltojaosto kokoontui 11 ja kertomusvuonna 10 kertaa. 
 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta 
Hakala Esko, puh.joht. Kajaani 
Pääkkönen Tuomo, vpj. Kuntayhtymä 
Antila Artti, Kajaani 
Toivainen Pia, Kuhmo 
Sarparanta Tiina, Sotkamo 
Pyykkönen Kyllikki, Suomussalmi 
 
Vuonna 2010 johtokunta kokoontui 7 ja kertomusvuonna 6 kertaa. 
 
Maakunta -kuntayhtymän johtoryhmä 
Jokelainen Alpo, maakuntajohtaja, puheenjohtaja 
Ahopelto Maire, sosiaali- ja terveysjohtaja (1.9.2011 alk.) 
Hämäläinen Markku, henkilöstöjohtaja 
Kärkkäinen Juhani,  projektijohtaja (31.8.2011 asti) 
Heikkinen Hannu, suunnittelujohtaja (31.8.2011 asti) 
Mäntymäki Eeva, viestintäpäällikkö 
Pääkkönen Tuomo,  sosiaali- ja terveysjohtaja (30.4.2011asti) 
Seppänen Sisko, henkilöstön edustaja 
Teittinen Jorma, kehittämisjohtaja  
Toivonen Esa, strategiajohtaja 
Tolonen Asta, talousjohtaja  
Tuominen Anssi,  koulutustoimialan johtaja 
Turkulainen Harri,  sisäinen tarkastaja, sihteeri 
Yliniemi Kalevi, hallintojohtaja 

 
Vuonna 2010 johtoryhmä kokoontui 11 ja kertomusvuonna 11 kertaa. 

1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys 

 
Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 2/2011 mukaan Suomen talouskasvu hidastui 
vuoden 2011 loppupuoliskolla Euroopan velkakriisin aiheuttaman epävarmuuden lisäännyttyä 
ja velkakriisin alettua vaikuttaa reaalitalouteen. Joulukuun 2011 ennusteen mukaan Suomen 
talous kasvoi viime vuonna 2,6 % ja alkaneen vuoden talouskasvuksi arvioidaan 0,4 %, joka 
pitää sisällään taantuman mahdollisuuden. Suomen talouden kasvu on tällä hetkellä pitkälti 
kotimaisen kysynnän varassa. 
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Suomen ulkomaankauppa väheni vuonna 2011 edellisestä vuodesta, ja vuonna 2012 sen en-
nakoidaan kasvavan vain vähän. Työllisyys koheni vuonna 2011. Työllisten määrä lisääntyi 
prosentin ja työttömyysaste aleni puoli prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin. Ennusteen mukaan 
vuonna 2012 työllisyys heikkenee ja työttömyysaste nousee 8,1 prosenttiin. Alustavien tieto-
jen mukaan keskimääräinen inflaation vuonna 2011 oli 3,5 prosenttia. Vuonna 2012 kuluttaja-
hintojen kasvun odotetaan hieman laimenevan kun vaatimattomat talouden näkymät pienen-
tävät kuluttajahintojen nousupaineita. 
 
Suomen julkinen talous säilyy alijäämäisenä lähivuodet valtiontalouden suuren alijäämän ta-
kia. 
 
Kuntatalous heikkeni vuonna 2011 
 
 

 
 
 
Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu 
vuosikate vuonna 2011 oli noin 2,64 miljardia euroa, mikä jää lähes 400 miljoonaa euroa pie-
nemmäksi kuin vuonna 2010. Negatiivisen vuosikatteen kuntia on 22.  

Vuoden 1997 jälkeen kuntasektorin vuosikate ei ole yhtenäkään vuonna riittänyt kunnallisten 
perusrakenteiden, kuten päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja tie- ja katuverkostojen ylläpitoon 
ja peruskorjausten rahoittamiseen. Näin on syntynyt niin sanottua tulorahoitusvajetta, jota 
kunnat ovat rahoittaneet omaisuuden myynnillä ja ennen kaikkea lainanotolla. Tulorahoitusva-
jetta on syntynyt vuosina 1997 - 2011 yhteensä yli 10 miljardia euroa.  

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on kasvanut edelleen reilusti, ja oli viime vuoden lopussa 
noin 12,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 900 miljoonaa euroa. Koko kun-
tasektorin velkamäärä on kasvanut vuosina 1997 - 2011 noin 8,5 miljardia euroa. 

Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa 2085 
euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli 1956 euroa asukasta kohti. Kuntien lainakanta 
kasvoi noin 7,2 prosenttia. Lainakanta on kasvanut erityisesti yli 40 000 asukkaan kaupun-
geissa. Maakunnittain velkaantunein kuntatalous on Keski-Pohjanmaalla, jossa kunnilla on lai-
naa jo 3600 euroa asukasta kohti. 



Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
Vuosikertomus 2011 

17 

 
Kainuun kuntatalous 
 
Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan Kainuun kuntien yhteenlaskettu vuosikate vuodelta 
2011 heikkeni yli 300 euroa asukasta verrattuna edellisvuoteen. Kainuun kuntien ja maakun-
nan yhteenlaskettu vuosikate ei riittänyt kattamaan investoinneista aiheutuneet poistoja. Kai-
nuun kuntien vuosikate vuonna 2011 on alustavien tietojen mukaan 330 euroa asukasta kohti. 
Mikäli maakunta -kuntayhtymän 90 euroa asukasta kohti negatiivinen vuosikate lasketaan ver-
tailuun mukaan, Kainuun yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna noin 240 euroa asukasta 
kohden. Koko maan vuosikatteen keskiarvo oli ennakkotiedon mukaan 390 euroa asukasta 
kohti. Kuntaryhmän 6 000 – 20 000 asukasta vuosikate oli ennakkotiedon mukaan noin 300 
euroa asukasta kohden. 
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Kuvio: Vuosikatteiden kehitys vuosina 2004  - 2011 
 
Kainuun kuntien kattamaton alijäämä vuoden 2011 lopussa oli yhteensä 14.6 miljoonaa euroa. 
Kattamatonta alijäämää oli Hyrynsalmella, Kajaanilla, Kuhmolla ja Sotkamolla. Kainuun maa-
kunta -kuntayhtymän kattamaton alijäämä samana ajankohtana oli 12,5 miljoonaa euroa.  Näin 
Kainuun kuntien ja maakunnan kattamattomat bruttoalijäämät (ilman maakunnan liikelaitoksia) 
olivat vuoden 2011 lopussa 27,1 milj. euroa (348 euroa/asukas). Kattamattomat alijäämät kas-
voivat 8,9 miljoonalla eurolla.  
 
Samanaikaisesti neljälle Kainuun kunnalle (Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Suomussalmi) on 
kertynyt taseisiin ylijäämiä, jotka olivat vuoden lopussa yhteensä 19,3 miljoonaa euroa. Yli-
jäämien määrä kasvoi 3,4 miljoonalla eurolla.  
 
Koko maakunnan nettoalijäämä eli ylijäämien ja alijäämien erotus oli vuoden lopussa 7,9 mil-
joonaa euroa eli 100 euroa asukasta kohden.  
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Kuvio: Kainuun ali- ja ylijäämien kehitys 2004 – 2011 
 
  
Kainuun maakunta -kuntayhtymän liikelaitosten ylijäämät ja rahastot (KAO ja Työterveys) yh-
teenlaskettuna olivat vuoden lopussa yhteensä 2,5 milj. euroa. 
 

1.1.4 Maakunnan toiminnan ja talouden kehitys 

 
Talouden seuranta ja osavuosiraportit 
 
Toiminnan ja talouden toteutumisesta on annettu maakuntavaltuustolle ja maakuntahallituk-
selle osavuosiraportit 30.4 ja 30.8. tilanteesta.  

Vuoden 2011 talousarviota muutettiin (MV 28.11.2011 § 61) vuoden aikana siten, että talous-
arviomuutokset lisäsivät toimintakuluja yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Toimintatulojen lisäys 
oli yhteensä 0,7 milj. euroa, josta 0,6 miljoonaa euroa johtui kuntien maksuosuuksien korjauk-
sesta. Lisäksi poistot kasvoivat 0,6 miljoonalla eurolla. Talousarviomuutosten nettovaikutus oli 
yhteensä 5,0 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Talousarvion toimintatuotot (ilman liikelaitoksia) olivat talousarviomuutosten jälkeen yhteensä 
295,7 miljoonaa euroa ja toimintakulut olivat talousarvio muutosten jälkeen yhteensä 296,5 
miljoonaa euroa. Toimintakulujen kasvuarvio vuoden 2010 tilinpäätökseen verrattuna oli 6,4 
prosenttia ja toimintatuottojen kasvuarvio oli 3,6 prosenttia. Muutosten jälkeen alijäämää arvi-
oitiin syntyvän yhteensä 5,223 miljoonaa euroa. 

Talouden seurantaraportti on laadittu kuukausittain 20. päivän jälkeen, jolloin edelliskuukau-
den menot ja tulot ovat riittävässä määrin saapuneet kirjanpitoon. Lisäksi apuna on käytetty 
vuosien 2005 - 2010 kuukausittaisia toteutumia.  
 
 
Talouden toteutuminen 
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän talousvuosi 2011 muodostui 10,593 miljoonaa euroa ali-
jäämäiseksi. Mikäli ammattiopiston liikelaitoksen positiivista tulosta 0,565 miljoonaa euroa ja 
työterveysliikelaitoksen alijäämäistä tulosta 0,050 miljoonaa euroa ei oteta huomioon, tulos oli 
11,107 miljoonaa euroa alijäämäinen.   
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Kuntayhtymän toimintatuotot, liikelaitokset mukaan luettuna, kasvoivat vuoteen 2010 verrattu-
na 3,2 prosenttia eli yhteensä 10,6 miljoonaa euroa. Kuntien rahoitusosuus kasvoi edellisvuo-
teen verrattuna 2,9 prosenttia, joka on 6,7 miljoonaa euroa.  
 
Rahoitusosuuden kasvu perustui pääasiassa maksuosuusprosentin korotukseen. Mak-
suosuusprosentti korotettiin 60,0 prosentista 61,1 prosenttiin. Korotuksen taustana oli rahoi-
tusosuuden laskentaan tehdyt muutokset vuoden 2010 alusta alkaen. Laskentapohjassa ole-
vat valtionosuudet kasvoivat vain 0,7 prosenttia. Laskentapohjassa olevat kiinteillä veropro-
senteilla lasketut verotulot kasvoivat 1,3 prosenttia. Kuntien maksuunpannut verotulot vuodel-
ta 2010 sen sijaan kasvoivat veronkorotusten ansiosta keskimäärin 4,7 prosenttia.  
 
Koko kuntayhtymän toimintakulut kasvoivat vuoden 2011 aikana yhteensä 24,4 miljoonalla 
eurolla eli 7,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
 

 Kainuun maakunta     
 

TULOSLASKELMA         

Sis.liikelaitokset TP TP TP TP TP TP TP

2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-%

1000 €

Toimintatuotot** 70 768 0,3 74 327 5,0 76 459 2,9 88 669 16,0 93 446 5,4 95 849 2,6 99 777 4,1

Kuntien rahoitusosuus 171 139 1,0 178 053 4,0 187 288 5,2 210 395 12,3 221 761 5,4 230 720 4,0 237 371 2,9

Tulot yhteensä 241 907 0,7 252 380 4,3 263 747 4,5 299 064 13,4 315 207 5,4 326 569 3,6 337 148 3,2

Toimintakulut ** 240 550 1,6 254 092 5,6 265 964 4,7 284 788 7,1 305 146 7,1 318 290 4,3 342 725 7,7

Toimintakate 1 357 -60,7 -1 712 -226,2 -2 217 29,5 14 276 -743,9 10 061 -29,5 8 279 -17,7 -5 577 -167,4

Verotulot 0  0  0  0  0  0  0  

Valtionosuudet * 0  0  0  0  0  0  0  

Rahoitustuotot ja -kulut yht. -554 49,3 -319 -42,4 -612 91,8 -798 30,4 -633 -20,7 -200 -68,4 -144 -28,0

Vuosikate 803 -74,0 -2 031 -352,9 -2 829 39,3 13 478 -576,4 9 428 -30,0 8 079 -14,3 -5 721 -170,8

Poistot -3 754 21,7 -4 232 12,7 -4 231 0,0 -4 332 2,4 -4 179 -3,5 -4 796 14,8 -5 027 4,8

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -2 951  -6 263  -7 060  9 146  5 249  3 283  -10 748  

Varausten lisäys- tai vähennys + -871  2 41 74 80 80 155

Rahastojen lisäys- tai vähennys +        
Tulos -3 822  -6 261  -7 019  9 220  5 329  3 363  -10 593  

Liikel. ylijäämä -949 -253 -2 950 -1 006 -882 -516

Vanhat ylijäämät/kuntien maksut 890 0 0 0 1 672 0 1 231

Katettava alijäämä -2 932 -10 142 -17 414 -11 144 -5 149 -2 668 -12 546  

* OPM: valtionosuudet (toimintatuottoja)

**  Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne vähennetty ( 3,859 milj. €)  
. 
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän taseessa oleva edellisvuosien katettava alijäämä oli vuo-
den 2010 lopussa yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kunnat maksoivat vanhoja ali-
jäämiä maakunnalle yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla. Vuonna 2011 katettavaa alijäämää ker-
tyi lisää yhteensä 11,1 miljoonaa euroa. Maakunnan katettava alijäämä ilman liikelaitoksia oli 
vuoden 2011 lopussa yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. Tämä on 161 euroa kainuulaista asu-
kasta kohden.   
 
Toimintakulujen (eliminoidut) kasvu oli menolajeittain seuraavanlainen: 
 

1 000 € TP 2010 TP 2011 muutos muutos-%

   Henkilöstökulut 175 801 189 289 13 488 7,7

       Asiakaspalvelujen ostot 44 141 48 704 4 563 10,3

       Muut palvelujen ostot 38 592 41 731 3 139 8,1

   Palvelujen ostot 82 733 90 435 7 702 9,3

   Aineet ja tavarat 26 052 26 804 752 2,9

   Avustukset 16 202 17 594 1 392 8,6

   Vuokrat 15 952 17 458 1 506 9,4

   Muut kulut 1 550 1 144 -406 -26,2

TOIMINTAKULUT 318 290 342 724 24 434 7,7  
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Henkilöstökulut kasvoivat vuoden 2011 aikana 13,5 milj. euroa eli 7,7 prosenttia. Henkilös-
tökulujen kasvu johtui henkilötyövuosien lisäyksestä ja palkkojen korotuksista. Henkilötyövuo-
den hinta nousi 2011 vuonna 4,6 prosenttia. Tästä palkkojen korotusten vaikutus oli noin 3,3 
prosenttia (ansiotason nousu 2,8 % ja työnvaativuuden arviointi 0,5 %, joka sisältää harmo-
nisointirahan ja Tehyn sopimuksen yhden mukaistamisen) eli 5,8 miljoonaa euroa. Palkkaus-
menoja kasvatti myös ennalta arvaamattomasti Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolauta-
kunnan kuntajaoston 24.1.2012 antama ohje lomapalkkavelan kirjaamisesta. Uusi ohje lisäsi 
koko konsernin lomapalkkavarausta 1,5 miljoonalla eurolla.  Lisäksi työvuorolisissä oli nor-
maalia palkankorotusta korkeampi kasvu, jonka vaikutus palkkausmenoihin oli 0,9 miljoonaa 
euroa. Henkilötyöpanoksen kasvu 120 HTV2:lla lisäsi henkilöstökuluja yhteensä 5,3 miljoonal-
la eurolla.  
 
 
 
Taulukko: Henkilötyövuosien ja henkilöstömenojen muutos 2010 – 2011: 
 

 

Tulosalue

TP                

2010                      

HTV 2

TAVOITE  

2011               

HTV 2

HTV/ 

MÄÄRÄ  

ERO        

2010 - 11

Muutos -% 

HTV 2

TP                

2011                      

HTV 2

ERO TP 

2010-2011

TP 2010                

1 000 €

TP  2011       

1 000 €

ERO  TP 

2010-2011   

1 000 € Muutos -%

Maakuntahallitus 2 2 0 0,0 2 0 417 422 5 1,2

Suunnittelu ja kehittäminen 25 24 -1 -12,5 27 2 1 322 1 475 153 11,6

Yhteiset palvelut 234 233 -1 -1,3 241 7 9 134 9 564 430 4,7

MAAKUNTAHALL.AL.TOIMINTA 261 259 -2 -2,3 270 9 10 873 11 461 588 5,4

KOULUTUSTOIMIALA 156 154 -2 -1,3 156 0 7 582 7 468 -114 -1,5

Soten yhteiset palvelut 181 187 6 -2,8 198 17 7 119 7 798 679 9,5

Ympäristöterveydenhuolto ***) 43 43 0 2,3 42 -1 1 926 1 992 66 3,4

Sairaanhoidon palvelut **) 285 285 0 0,0 294 9 13 972 15 400 1 428 10,2

Terveyden- ja sh-palvelut 921 934 13 1,2 952 31 46 691 51 182 4 491 9,6

Perhepalvelut 600 613 13 1,8 629 29 26 573 29 060 2 487 9,4

Vanhuspalvelut 879 890 11 1,1 911 32 35 223 37 925 2 702 7,7

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2 909 2 952 43 1,0 3 026 117 131 504 143 357 11 853 9,0

MAAKUNTA YHTEENSÄ 3 326 3 365 39 0,6 3 451 125 149 959 162 286 12 327 8,2

Kainuun Ammattiopisto *) 507 505 -2 -1,4 500 -7 23 288 24 076 788 3,4

Kainuun Työterveys 51 50 -1 -4,0 53 2 2 554 2 927 373 14,6

Liikelaitokset 558 555 -3 -1,6 553 -5 25 842 27 003 1 161 4,5

KOKO ORGANISAATIO YHTEENSÄ 3 884 3 920 36 0,3 4 005 121 175 801 189 289 13 488 7,7 
 
 
Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 
* (osa-aikaprosentti/100)  
 
Sosiaali- ja terveystoimialalla henkilötyöpanos lisääntyi 117 henkilötyövuodella. Talousarvios-
sa oli varauduttu 43 henkilötyövuoden kasvuun ehdolla, että koko toimialan sitovuustasolla 
määrärahat riittävät tähän. Kasvu oli suurinta Vanhuspalveluissa, Perhepalveluissa ja Tervey-
den- ja sairaanhoidon palveluissa. Näillä tulosalueilla henkilötyöpanos kasvoi jokaisella noin 
30 htv:tä. Kasvu johtui pääasiassa toimintojen laajentumisesta ja sairauslomien sijaisten käy-
tön lisääntymisestä. Myös uusien tietojärjestelmien käyttöönottoon tarvittiin sijaisia tuuraa-
maan koulutuksissa olevaa vakinaista henkilökuntaa. 
 
Täyttölupamenettely yli 3 kuukauden työsopimuksiin oli voimassa koko vuoden ajan. Alle 3 
kuukauden työsopimuksiin ei ole tarvinnut täyttölupaa vaan lyhytaikaisia sijaisia on ollut mah-
dollista palkata, jos muuten ei saada järjestettyä esim. työvuoroja vaihtamalla. Myös tämä on 
lisännyt selkeästi tilapäisen henkilökunnan käyttöä vuoden aikana. 
 
Asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 4,6 miljoonaa euroa (10,3 prosenttia) edellisvuoteen ver-
rattuna. Asiakaspalvelujen ostot tapahtuvat lähes sataprosenttisesti sosiaali- ja terveystoimi-
alalla. Terveyden ja sairaudenhoidon tulosalueella asiakaspalvelujen ostot valtiolta ja ostot 
Oyksilta ja HUS:lta kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa (8,1 %). Perhepalvelujen tulosalueella asia-
kaspalvelujen ostot kasvoivat 2,0 miljoonaa euroa (12,0 %), josta ostot Oyksilta ja HUS:lta 
kasvoivat 0,9 miljoonaa euroa, lastensuojelulaitoksilta 0,2 miljoonaa euroa, vammaispalvelu-
lain ja kehitysvammalain mukaiset ostot 0,8 miljoonaa euroa ja tukiperheostot 0,1 miljoonaa 
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euroa. Vanhuspalvelujen tulosalueella asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa 
(11,3 %), joista ostot kunnilta kotikuntalain mukaan 0,1 miljoonaa euroa, tehostettu palvelu-
asuminen 0,4 miljoonaa euroa, tavallinen palveluasuminen 0,1 miljoonaa euroa, yöhoito hoi-
tokodit 0,1 miljoonaa euroa, sotainvalidien palvelut 0,3 miljoonaa euroa ja kotipalvelujen ostot 
0,2 miljoonaa euroa. 
 
Muiden palvelujen ostot kasvoivat 3,1 miljoonaa euroa (8,1 prosenttia) edellisvuoteen ver-
rattuna.  Kasvua tapahtui mm. lääkäreiden ostopalveluissa 0,7 miljoonaa euroa, ateriapalvelu-
jen ostoissa 0,8 miljoonaa euroa, alueiden kunnossapidossa 0,6 miljoonaa euroa, kuljetuspal-
veluissa 0,2 miljoonaa euroa, yhteistoimintakorvauksissa 0,2 miljoonaa euroa. 
 
Aine- ja tarvikemenot kasvoivat vain hintatason nousua vastaavasti eli 2,9 prosenttia. Kasvu 
oli 0,8 miljoonaa euroa.  
 
Avustukset kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa (8,5 prosenttia). Perhepalvelujen tulosalueella 
kasvua oli 1,1 miljoonaa euroa (8,9 %), josta toimeentulotuessa 0,3 miljoonaa euroa, vam-
maisille annetuissa avustuksissa vammaispalvelulain mukaan 0,3 miljoonaa euroa ja muut 
avustukset 0,5 miljoonaa euroa lastensuojelun huostaanotossa ja avohoidossa. Vanhuspalve-
lujen tulosalueella kasvua oli 0,3 miljoonaa euroa (7,4 %), josta omaishoidon tuessa 0,1 mil-
joonaa euroa ja sijaisomaishoidossa 0,2 miljoonaa euroa. 
   
Vuokrausmenojen kasvu oli 1,5 miljoonaa euroa (9,4 prosenttia). Kunnilta vuokrattujen tilojen 
maksut kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa eli 8,7 prosenttia johtuen kiinteistöissä tehdyistä perus-
parannuksista. Kaluston ja laitteiden leasingkulut kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa (14,2 prosent-
tia). 
 
Talouden toteutuminen ilman liikelaitoksia: 
 

 TULOSLASKELMA         

Ilman liikelaitoksia TP TP TP TP TP TP TP

2005 m-% 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-%

1000 €

Toimintatuotot 43 559 -2,5 45 334 4,1 46 531 2,6 50 940 9,5 53 095 4,2 54 801 3,2 57 828 5,5

Kuntien rahoitusosuus 171 139 1,0 178 053 4,0 187 288 5,2 210 395 12,3 221 761 5,4 230 720 4,0 237 371 2,9

Tulot yhteensä 214 698 0,2 223 387 4,0 233 819 4,7 261 335 11,8 274 856 5,2 285 521 3,9 295 199 3,4

Toimintakulut 215 419 2,2 226 853 5,3 236 887 4,4 250 614 5,8 266 424 6,3 278 796 4,6 301 887 8,3

Toimintakate -721 -120,9 -3 466 380,7 -3 068 -11,5 10 721 -449,4 8 432 -21,4 6 725 -20,2 -6 688 -199,4

Verotulot 0  0  0  0  0  0  0  

Valtionosuudet * 0  0  0  0  0  0  0  

Rahoitustuotot ja -kulut yht. -533 43,7 -318 -40,3 -615 93,4 -814 32,4 -624 -23,3 -217 -65,2 -192 -11,5

Vuosikate -1 254 -140,6 -3 784 201,8 -3 683 -2,7 9 907 -369,0 7 808 -21,2 6 508 -16,6 -6 880 -205,7

Poistot -3 080 -0,2 -3 527 14,5 -3 589 1,8 -3 637 1,3 -3 485 -4,2 -4 027 15,6 -4 227 5,0

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -4 334  -7 311  -7 272  6 270  4 323  2 481  -11 107  

Satunnaiset erät 500

Varausten lisäys- tai vähennys + 12  2 0 0 0 0 0

Rahastojen lisäys- tai vähennys +        
Tulos -3 822  -7 309  -7 272  6 270  4 323  2 481  -11 107   
 
Kuntayhtymän toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat edellisvuodesta 3,4prosenttia ja ku-
lut kasvoivat 8,3 prosenttia. Toimintakulujen keskimääräinen kasvu vuosina 2005 – 2011 on 
ollut 5,3 % vuodessa. Sosiaali- ja terveysmenojen valtakunnallinen vastaava keskiarvo on ar-
violta 5,5 %. 
 
Mikäli maakunnan menojen kasvu olisi ollut valtakunnan keskimääräisen kasvun suuruinen 
vuosina 2005 – 2011, menot olisivat olleet kumulatiivisesti yhteenlaskettuna 80 milj. euroa 
suuremmat. Kolmena viime vuonna maakunnan kasvu on kuitenkin ollut koko maan kasvua 
suurempaa, joka puolestaan pienentää vuositasolla saavutettua etua. 
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Menojen kehitys vertailua 

(ilman  liikelaitoksia) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kumulatii-

vinen ero

Sote toimintamenot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887

Kasvu-% 2,2 % 5,3 % 4,4 % 5,8 % 6,3 % 4,6 % 8,3 %

Koko maan sote 

käyttökustannusten kasvu-%  4,7 % 6,1 % 5,9 % 8,8 % 5,9 % 2,4 % 5,0 %

JOS KASVU (Koko maa) 210 731 220 635 234 094 247 906 269 721 285 635 292 490 307 115

ERO 0 5 216 7 241 11 020 19 107 19 211 13 694 5 228 80 717

Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887

Verorahoituksen kasvu-%  2,8 % 6,3 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % 5,0 % 3,0 %

JOS KASVU (rahoitus) 210 731 216 631 230 279 243 635 266 294 280 673 294 707 303 548

ERO 0 1 212 3 426 6 749 15 680 14 249 15 911 1 661 58 889 
 
 
Kuntien rahoitusosuuden muodostuminen: 
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaan maakunta huolehtii maakunnan suunnittelus-
ta, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta siltä osin 
kuin nämä tehtävät kokeilulain mukaan kuuluvat maakunnan toimialaan. Maakunta huolehtii 
myös maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta, edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen 
kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa ja valvoo 
maakunnan etuja. Lain mukaan peruspalveluiden rahoituksesta on sovittava Kainuun kuntien 
kesken kuntayhtymän perussopimuksessa. 
 
Perussopimuksen rahoituspykälää muutettiin valtionosuusuudistuksesta johtuen vuoden 2010 
alusta lukien. Maksuosuuksien laskentaa varten on pystyttävä erottamaan toisistaan ns. yh-
den putken valtionosuusmalliin sisältyvät STM:n ja OPM:n valtionosuudet ja kunnan omara-
hoitusosuus. Yhden putken malliin siirtyvät STM:n valtionosuuden lisäksi perusopetus, esi-
opetus, taiteenopetus, kirjasto ja kulttuuri. Putken ulkopuolelle jäävät: kansalaisopisto, musiik-
kiopisto, nuorisotyö, liikunta, museot, teatteri sekä ylläpitäjämalliin kuuluvat oppilaitokset. 
 
Lisäksi rahoituspykälää muutettiin siten, että uusi valtionosuuden harvan asutuksen lisäosa 
otetaan mukaan laskelmaan ja kunnallisverotulot lasketaan kiinteällä 19.25 prosentilla ja kiin-
teistöverotulot 2009 prosenteilla, jolloin kuntien keskinäiset maksuosuudet eivät muutu mah-
dollisten veronkorotusten takia.  
 
Perussopimuksen muutetun rahoituspykälän mukaan kuntien maksuosuudet maakuntahallin-
nolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verorahoituksesta. 
Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallisverot, yhteisöverot ja kiinteistöverot), 
yleisen valtionosuuden ja valtionosuuden harvan asutuksen lisäosan, sosiaali- ja terveyden-
huollon valtionosuuden ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen sekä verovä-
hennysten kompensaatiot, kompensaatiokorvaukset, järjestelmän muutoksista johtuvat järjes-
telmä- ja siirtymätasaukset.  
 
STM:n valtionosuus sekä sitä vastaava järjestelmä- ja siirtymätasaus erotetaan yhden putken 
mallista vähentämällä kunkin kunnan STM:n laskennallisista kustannuksista omarahoi-
tusosuus, joka lasketaan OPM:n ja STM:n laskennallisten kustannusten suhteessa.  
 
Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien saa-
mia Opetusministeriön myöntämiä ja maksamia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia ja / 
tai -avustuksia, kunnan yleistä harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muutoksen pe-
rusteella kunnille maksettavia yhdistymisavustuksia ja investointi- ja kehittämishankkeiden tu-
kea.  
 
Kunnallisverotulot lasketaan 19,25 veroprosentin mukaan, eikä se muutu kuntien mahdollises-
ti muuttaessa omia veroprosenttejaan. Kiinteistöverotulot lasketaan maakunnan vuoden 2009 
keskimääräisillä verotuloilla painotetuilla veroprosenteilla lukuun ottamatta voimalaitosten kiin-
teistöverotuloa, joka lasketaan enintään 1,4 veroprosentilla. Yhteisöverotulot lasketaan todel-
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listen maksuunpantujen verotulojen mukaisina. Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistu-
neen verotuksen perusteella ja valtionosuudet kunkin talousarviovuoden mukaisina.  
 
Maksuosuuden ennakko kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen pe-
rusteella ja oikaistaan talousarviovuoden aikana sen jälkeen, kun lopulliset tiedot edellisvuo-
den verotuksesta ja kuluvan vuoden valtionosuuksista valmistuvat. Maksuosuus suoritetaan 
varainhoitovuoden aikana kuukausittain kahdessa erässä. Kuntien ja maakunnan toimintaym-
päristössä ja / tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja olennaisten laki- tai muiden seikkojen 
muutosten johdosta voidaan kuntien maksuosuuden määrittelyperusteet päättää uudelleen.  
 
 
 
 
Kuntien maksuosuus 2011: 
 
 
 
 

Kunta

Asukasluk

u 2011 Verotulot 2010 arvio

Valtionosuudet 

2011

Laskennallinen 

yhteensä KUNNAN OSUUS

€ 

/asukas

Hyrynsalmi         2 672 6 749 953 9 576 635 16 326 588 9 975 545 3 733

Kajaani          38 034 114 041 654 55 614 490 169 656 144 103 659 904 2 725

Kuhmo              9 334 25 165 338 25 332 315 50 497 653 30 854 066 3 306

Paltamo            3 808 9 282 466 10 092 181 19 374 647 11 837 909 3 109

Puolanka           2 996 7 857 189 12 091 606 19 948 795 12 188 714 4 068

Ristijärvi         1 489 3 762 148 5 447 653 9 209 801 5 627 189 3 779

Sotkamo            10 694 30 636 345 19 730 806 50 367 151 30 774 329 2 878

Suomussalmi        8 938 24 635 597 28 480 186 53 115 783 32 453 743 3 631

77 965 222 130 690 166 365 872 388 496 562 237 371 400 3 045

Kuntien maksuosuus 61,1 % 237 371 400  

 
 
 
Kuntien lopullisen rahoitusosuuksien tarkempi laskelma on liitteenä. 
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Kuntien verorahoituserien kehitys: 
Kuntien maksuunpantujen verojen ja valtionosuuksien kehitys ilman perussopimuksessa ole-
via prosenttikattoja: 
 
 

 Valtionosuudet yhteensä

Kunta 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-%

Hyrynsalmi         7 344 774 7,5 7 646 632 4,1 8 444 227 10,4 9 074 543 7,5 9 524 710 5,0 9 576 635 0,5

Kajaani         34 598 024 15,3 38 492 099 11,3 45 580 398 18,4 49 961 637 9,6 54 090 842 8,3 55 614 491 2,8

Kuhmo              19 209 238 8,4 19 496 741 1,5 21 768 982 11,7 23 735 920 9,0 25 534 081 7,6 25 332 315 -0,8

Paltamo            7 451 825 6,7 7 992 751 7,3 8 946 239 11,9 9 553 574 6,8 10 080 640 5,5 10 092 181 0,1

Puolanka           8 198 508 15,3 8 440 410 3,0 9 891 401 17,2 10 675 738 7,9 12 127 996 13,6 12 091 606 -0,3

Ristijärvi         3 573 884 7,6 3 743 585 4,7 4 547 752 21,5 4 923 826 8,3 5 529 247 12,3 5 447 654 -1,5

Sotkamo            14 378 019 0,2 14 832 642 3,2 15 972 061 7,7 17 780 624 11,3 19 429 225 9,3 19 730 806 1,6

Suomussalmi        20 791 752 14,3 21 637 356 4,1 23 700 176 9,5 25 385 933 7,1 28 888 626 13,8 28 480 186 -1,4

Yhteensä 115 546 024 10,6 122 282 216 5,8 138 851 236 13,5 151 091 795 8,8 165 205 367 9,3 166 365 874 0,7

Verotulot  yhteensä

Kunta 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-%

Hyrynsalmi         6 041 622 5,8 6 298 302 4,2 6 583 653 4,5 6 898 017 4,8 6 961 933 0,9 7 165 702 2,9

Kajaani         96 438 193 2,5 101 599 272 5,4 108 507 457 6,8 112 568 802 3,7 115 436 183 2,5 120 718 493 4,6

Kuhmo              21 908 339 4,7 22 891 901 4,5 24 176 419 5,6 24 883 090 2,9 25 417 064 2,1 26 296 246 3,5

Paltamo            8 388 848 3,9 8 813 134 5,1 9 330 168 5,9 9 669 867 3,6 9 708 702 0,4 10 101 543 4,0

Puolanka           7 221 782 3,7 7 584 676 5,0 8 006 274 5,6 7 976 584 -0,4 8 000 719 0,3 8 234 350 2,9

Ristijärvi         3 549 251 10,3 3 631 955 2,3 3 912 578 7,7 3 967 416 1,4 4 051 124 2,1 4 035 942 -0,4

Sotkamo            23 228 906 5,0 25 370 087 9,2 27 482 324 8,3 28 595 418 4,1 29 275 502 2,4 31 684 954 8,2

Suomussalmi        21 013 406 5,7 22 508 720 7,1 24 026 435 6,7 24 105 012 0,3 24 191 008 0,4 25 320 588 4,7

Yhteensä 187 790 347 3,8 198 698 047 5,8 212 025 308 6,7 218 664 206 3,1 223 042 235 2,0 233 557 818 4,7

Kaikki erät yhteensä

Kunta 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011 m-%

Hyrynsalmi         13 386 396 6,7 13 944 934 4,2 15 027 880 7,8 15 972 560 6,3 16 486 643 3,2 16 742 337 1,6

Kajaani            131 036 217 5,6 140 091 371 6,9 154 087 855 10,0 162 530 439 5,5 169 527 025 4,3 176 332 984 4,0

Kuhmo              41 117 577 6,4 42 388 642 3,1 45 945 401 8,4 48 619 010 5,8 50 951 145 4,8 51 628 561 1,3

Paltamo            15 840 673 5,2 16 805 885 6,1 18 276 407 8,8 19 223 441 5,2 19 789 342 2,9 20 193 724 2,0

Puolanka           15 420 290 9,5 16 025 086 3,9 17 897 675 11,7 18 652 322 4,2 20 128 715 7,9 20 325 956 1,0

Ristijärvi         7 123 135 8,9 7 375 540 3,5 8 460 330 14,7 8 891 242 5,1 9 580 371 7,8 9 483 596 -1,0

Sotkamo            37 606 925 3,1 40 202 729 6,9 43 454 385 8,1 46 376 042 6,7 48 704 727 5,0 51 415 760 5,6

Suomussalmi        41 805 158 9,8 44 146 076 5,6 47 726 611 8,1 49 490 945 3,7 53 079 634 7,3 53 800 774 1,4

Yhteensä 303 336 371 6,3 320 980 263 5,8 350 876 544 9,3 369 756 001 5,4 388 247 602 5,0 399 923 692 3,0  
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Kuntien maksuosuuden perustana olevien maksuunpantujen verojen ja valtionosuuksien kehi-
tys: 
 
Valtionosuudet yhteensä

Kunta 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011,00 m-%

Hyrynsalmi         7 344 774 7,5 7 646 632 4,1 8 444 227 10,4 9 074 543 7,5 9 524 710 5,0 9 576 635 0,5

Kajaani         34 598 024 15,3 38 492 099 11,3 45 580 398 18,4 49 961 637 9,6 54 090 842 8,3 55 614 491 2,8

Kuhmo              19 209 238 8,4 19 496 741 1,5 21 768 982 11,7 23 735 920 9,0 25 534 081 7,6 25 332 315 -0,8

Paltamo            7 451 825 6,7 7 992 751 7,3 8 946 239 11,9 9 553 574 6,8 10 080 640 5,5 10 092 181 0,1

Puolanka           8 198 508 15,3 8 440 410 3,0 9 891 401 17,2 10 675 738 7,9 12 127 996 13,6 12 091 606 -0,3

Ristijärvi         3 573 884 7,6 3 743 585 4,7 4 547 752 21,5 4 923 826 8,3 5 529 247 12,3 5 447 654 -1,5

Sotkamo            14 378 019 0,2 14 832 642 3,2 15 972 061 7,7 17 780 624 11,3 19 429 225 9,3 19 730 806 1,6

Suomussalmi        20 791 752 14,3 21 637 356 4,1 23 700 176 9,5 25 385 933 7,1 28 888 626 13,8 28 480 186 -1,4

Yhteensä 115 546 024 10,6 122 282 216 5,8 138 851 236 13,5 151 091 795 8,8 165 205 367 9,3 166 365 874 0,7

Verotulot  yhteensä

Kunta 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% 2010 m-% 2011,00 m-%

Hyrynsalmi         5 971 679 5,2 6 291 294 5,4 6 540 730 4,0 6 685 558 2,2 6 679 677 -0,1 6 749 953 1,1

Kajaani         96 231 282 2,1 101 297 019 5,3 108 305 625 6,9 113 268 392 4,6 114 082 426 0,7 114 041 654 0,0

Kuhmo              21 843 951 4,9 23 009 461 5,3 24 329 044 5,7 24 410 292 0,3 24 803 849 1,6 25 165 338 1,5

Paltamo            8 161 732 2,6 8 670 835 6,2 9 194 292 6,0 9 292 243 1,1 9 188 227 -1,1 9 282 466 1,0

Puolanka           6 941 512 4,3 7 372 625 6,2 7 665 211 4,0 7 519 400 -1,9 7 575 950 0,8 7 857 189 3,7

Ristijärvi         3 389 613 6,1 3 503 965 3,4 3 733 831 6,6 3 772 722 1,0 3 775 089 0,1 3 762 148 -0,3

Sotkamo            23 466 336 5,2 25 467 014 8,5 27 628 259 8,5 28 983 256 4,9 29 212 433 0,8 30 636 345 4,9

Suomussalmi        21 069 143 4,2 22 288 124 5,8 23 827 116 6,9 23 963 060 0,6 24 009 975 0,2 24 635 597 2,6

Yhteensä 187 075 246 3,3 197 900 338 5,8 211 224 108 6,7 217 894 923 3,2 219 327 626 0,7 222 130 690 1,3

Kaikki erät yhteensä

Kunta 2006 m-% 2007 m-% 2008 m-% 2009 m-% ennuste 2010 m-% 2011 m-%

Hyrynsalmi         13 316 453 6,4 13 937 926 4,7 14 984 957 7,5 15 760 101 5,2 16 204 387 2,8 16 326 588 0,8

Kajaani            130 829 306 5,3 139 789 118 6,8 153 886 023 10,1 163 230 029 6,1 168 173 268 3,0 169 656 145 0,9

Kuhmo              41 053 189 6,5 42 506 202 3,5 46 098 026 8,5 48 146 212 4,4 50 337 930 4,6 50 497 653 0,3

Paltamo            15 613 557 4,5 16 663 586 6,7 18 140 531 8,9 18 845 817 3,9 19 268 867 2,2 19 374 647 0,5

Puolanka           15 140 020 9,9 15 813 035 4,4 17 556 612 11,0 18 195 138 3,6 19 703 946 8,3 19 948 795 1,2

Ristijärvi         6 963 497 6,9 7 247 550 4,1 8 281 583 14,3 8 696 548 5,0 9 304 336 7,0 9 209 802 -1,0

Sotkamo            37 844 355 3,2 40 299 656 6,5 43 600 320 8,2 46 763 880 7,3 48 641 658 4,0 50 367 151 3,5

Suomussalmi        41 860 895 9,0 43 925 480 4,9 47 527 292 8,2 49 348 993 3,8 52 898 601 7,2 53 115 783 0,4

Yhteensä 302 621 270 6,0 320 182 554 5,8 350 075 344 9,3 368 986 718 5,4 384 532 993 4,2 388 496 564 1,0  
 
Maakunnan laskennallisen rahoituspohjan kehitys: 
 
 

 1 000 € 2007 Muutos € % 2008 Muutos € % 2009 Muutos € % 2010 Muutos € % 2011 Muutos € %

Yleinen 8 011 -655 -7,56 7 980 -31 -0,39 8 811 831 10,41 7 172 -1 639 -18,60 6 793 -379 -5,29

Harva-asutuslisä 3 310 3 921 611

STM 87 421 6 348 7,83 102 565 15 144 17,32 111 497 8 932 8,71 113 792 2 295 2,06 116 131 2 339 2,06

Verotulojentasaus 26 850 1 043 4,04 28 306 1 456 5,42 30 784 2 478 8,75 31 168 384 1,25 29 179 -1 989 -6,38

Järjestelmämuutos 192 192 0

VO:n lisäykset 9 572 10 150 578

Valtionosuudet 122 282 6 736 5,83 138 851 16 569 13,55 151 092 12 241 8,82 165 206 14 114 9,34 166 366 1 160 0,70

Tulovero 169 539 7 335 4,52 179 680 10 141 5,98 191 263 11 583 6,45 189 800 -1 463 -0,76 189 823 23 0,01

Kiinteistövero 11 548 448 4,04 12 406 858 7,43 13 012 606 4,88 12 892 -120 -0,92 12 984 92 0,71

Yhteisövero 16 813 3 042 22,09 19 138 2 325 13,83 13 619 -5 519 -28,84 16 635 3 016 22,15 19 324 2 689 16,16

Verot 197 900 10 825 5,79 211 224 13 324 6,73 217 894 6 670 3,16 219 327 1 433 0,66 222 131 2 804 1,28

Rahoituspohjan kasvu 320 182 17 561 5,80 350 075 29 893 9,34 368 986 18 911 5,40 384 533 15 547 4,21 388 497 3 964 1,03

Kunnan rahoitusosuus 187 306 9 325 5,24 210 395 23 089 12,33 221 761 11 366 5,40 230 720 8 959 4,04 237 371 6 652 2,88

Rahoitus-% 58,5 60,1 60,1 60,0 61,1  
 
Laskennallisessa verorahoituksessa mukana olevat kuntien valtionosuudet kasvoivat vuonna 
2011 yhteensä 1,1 milj. euroa eli 0,7 prosenttia.  
 
Vastaavasti verotulot kasvoivat yhteensä vain 2,8 milj. euroa eli 1,3 prosenttia. Kunnallisvero-
pohja ei kasvanut lainkaan vaan pysyi edellisvuoden tasolla 189,8 miljoonassa eurossa. Kiin-
teistöveropohja kasvoi vain 0,7 prosenttia eli 0,1 miljoonaa euroa. Sen sijaan yhteisöverot 
kasvoivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa, mikä on 16,2 prosenttia verrattuna edelliseen mak-
suunpanoon.  Kuntien rahoitusosuus kasvoi vuonna 2011 yhteensä 6,7 miljoonaa euroa ja 
vastaavasti kuntarahalla katettavat maakunnan menot kasvoivat yhteensä 20,2 miljoonaa eu-
roa. Edellisvuoden ylijäämällä voitiin kattaa kasvusta 2,5 miljoonaa euroa ja katettavaa alijää-
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mää syntyi näin vuodelta 2011 yhteensä 11,1 miljoonaa euroa.  Katettavien alijäämien koko-
naissumma oli vuoden lopussa 12,5 miljoonaa euroa. 
 
Kuntien maksuosuutta korjattiin syksyllä 2011, kun kuntien verotus vuodelta 2010 valmistui. 
Talousarviossa kuntien maksuosuudeksi oli arvioitu 236,7 milj. euroa. Yhteisöverojen odotet-
tua paremmasta kehityksestä johtuen lopullinen maksuosuus oli 0,7 milj. euroa alkuperäistä 
talousarviota suurempi eli 237,4 milj. euroa. 
 
Rahoitusosuuden toteutuminen: 
 
 

 
Kunta

Asukasluku 

2011     TA-2011 € /as

KORJATTU 

MAKSUOSUUS ERO / TA

Hyrynsalmi         2 672 10 101 489 3 780 9 975 545 -125 944

Kajaani           38 034 103 838 745 2 730 103 659 904 -178 841

Kuhmo              9 334 30 851 230 3 305 30 854 066 2 836

Paltamo            3 808 11 892 112 3 123 11 837 909 -54 203

Puolanka           2 996 12 105 295 4 040 12 188 714 83 419

Ristijärvi         1 489 5 662 193 3 803 5 627 189 -35 004

Sotkamo            10 694 30 064 263 2 811 30 774 329 710 066

Suomussalmi        8 938 32 184 673 3 601 32 453 743 269 070

77 965 236 700 000 3 036 237 371 400 671 400  
 

 
Maksuosuuden kehitys kunnittain: 
 

 Kunta                
1 000 € 2005 €/as

osuu

s-% 2006 €/as 2007 €/as

m

-

% 2008 €/as

m

-

% 2009 €/as 2010 €/as 2011 €/as

osuus-

%

Hyrynsalmi         7 434 2 782 4,3 7 764 2 906 8 142 3 047 9 071 3 395 9 472 3 545 9 723 3 639 9 975 3 733 4,2

Kajaani           74 623 1 962 43,6 77 475 2 037 81 772 2 150 92 357 2 428 98 101 2 579 100 904 2 653 103 660 2 725 43,7

Kuhmo              22 826 2 445 13,3 23 866 2 557 24 902 2 668 27 863 2 985 28 936 3 100 30 203 3 236 30 854 3 306 13,0

Paltamo            9 530 2 503 5,6 9 788 2 570 10 298 2 704 11 451 3 007 11 326 2 974 11 561 3 036 11 838 3 109 5,0

Puolanka           9 308 3 107 5,4 9 627 3 213 10 051 3 355 11 224 3 746 10 935 3 650 11 822 3 946 12 189 4 068 5,1

Ristijärvi         4 523 3 038 2,6 4 624 3 105 4 813 3 232 5 404 3 629 5 226 3 510 5 583 3 749 5 627 3 779 2,4

Sotkamo            20 855 1 950 12,2 21 749 2 034 23 069 2 157 25 846 2 417 28 105 2 628 29 185 2 729 30 774 2 878 13,0

Suomussalmi        21 968 2 458 12,8 23 088 2 583 24 260 2 714 27 179 3 041 29 659 3 318 31 739 3 551 32 454 3 631 13,7

YHTEENSÄ 171 067 2 194 100 177 981 2 283 187 307 2 402 210 395 2 699 221 760 2 844 230 720 2 959 237 371 3 045 100

Muutos 6 914 9 326 23 088 11 365 8 960 6 651

  
 
Kuntien keskinäinen suhteellinen osuus rahoitusosuudesta on hieman muuttunut vuodesta 
2005. Muutoksen suurin syy on rahoitusosuuksien tasausjärjestelmän loppuminen vuoden 
2008 lopussa. Suurin suhteellisuus osuus rahoituksesta eli 43,7 % tulee Kajaanin kaupungilta. 
Vastaavasti asukasmäärästä Kajaanin alueella on 48,8 prosenttia koko Kainuun väestöstä (pl. 
Vaala). 
 
Kunnan maksuosuus suhteutettuna asukaslukuun on kaikkein korkein Puolangalla eli 4 068 
euroa/asukas. Pienimmät osuudet asukasta kohti ovat Kajaanissa ja Sotkamossa eli 2 725 
euroa ja 2 878 euroa. Ero suurimman ja pienimmän välillä on 1 343 euroa asukasta kohti. Erot 
johtuvat valtionosuuksien ja verotulojen suhteellisten osuuksien erosta asukasta kohti. Puo-
langan laskennallinen verorahoitus on 6 658 euroa asukasta kohti ja Kajaanin vastaava luku 
on 4 461 euroa asukasta kohti eli eroa on 2 197 euroa asukasta kohti. 

1.1.5 Liikelaitoksen (Kainuun ammattiopisto) toiminnan ja talouden kehitys 

Yleistä 

Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on ollut lupa järjestää ammatillisessa peruskoulutuksessa 
vuoden 2010 alusta  koulutusta enintään 2610 opiskelijalle. Oppisopimuskoulutuksena on lu-
pa antaa ammatilliseen perustutkintoon johtavaa tai valmentavaa koulutusta ilman opiskelija-
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määrärajoitusta sekä ammatillista lisäkoulutusta 588 opiskelijalle ja ammatillisessa lisäkoulu-
tuksessa rahoituspäätös oli 230 opiskelijatyövuodelle. 

Kainuun ammattiopistossa oli syksyllä 2011 opiskelijoille tarjolla yhteisvalinnassa 829 nuori-
soasteen ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkaa sekä erillishaussa 80 aloituspaikkaa. 
Hakijoita oli kaikkiaan 3933, joista Kainuun ammattiopiston oli asettanut yhteisvalinnassa en-
sisijaiseksi hakutoiveeksi 1116 hakijaa. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeli vuonna 2011 keskimäärin 2751 opiskelijaa seit-
semällä eri koulutusalalla Kajaanissa, Kuhmossa, Kuusamossa, Sotkamossa ja Suomussal-
mella, joten järjestämisluvan mukainen täyttöaste on ollut 104 %. Näyttötutkintoon valmista-
vassa koulutuksissa aikuisopiskelijoita oli 362. 

Ammatillista perustutkintoa suoritti oppisopimuskoulutuksena 135 opiskelijaa ja tutkinto tavoit-
teisessa lisäkoulutuksessa opiskeli 199 opiskelijaa sekä muussa lisäkoulutuksessa 167 opis-
kelijaa. Yhteensä oppisopimuskoulutuksessa oli 502 opiskelijaa. Oppisopimusopiskelijoiden 
määrä väheni huomattavasti, edellisenä vuonna oppisopimusopiskelijoiden määrä oli 642. 
Oppisopimusopiskelijoiden määrä on siis vähentynyt viidenneksellä verrattuna edelliseen vuo-
teen. Väheneminen ei ole johtunut opiskelijoiden kiinnostuksen vähenemisestä opiskeluun 
vaan vaikeudesta saada oppisopimuksella työpaikkaa. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksella vuonna 2011 toteutettiin 230 opiskelijatyövuotta. 
Joista henkilöstökoulutusta oli 48 opiskelijatyövuotta ja omaehtoista koulutusta 182 opiskelija-
työvuotta. 

Aikuiskoulutuksessa opiskelijatyöpäiviä vuonna 2011 oli ilman ammatillisen perustutkintoon 
johtavaa koulutusta 169 363 opiskelijatyöpäivää  ja kun perustutkinto-opiskelijat huomioidaan 
opiskelijatyöpäiviä oli 246 684. Vuonna 2011 aikuiskoulutuksessa opiskeli 7187 henkilöä, kes-
kimäärin aikuisopiskelijoita oli 1298. Kokotutkintoja suoritettiin 573 kpl ja tutkinnon osia 3332 
kpl. Aikuiskoulutuksessa työvoimakoulutuksen osuus opiskelijatyöpäivistä oli 37,6 % ja amma-
tillisen lisärahoituksen osuus vastaavasti 18,1 %. 

  2009 2010 2011 
Ammatillinen peruskoulu-
tus 2 596 2 613 2 715 

Aikuiskoulutus. Optp 194 722 196 165 169 363 

Oppisopimuskoulutus 702 680 502 

 

Taulukko 1. Opiskelijamäärät vuosina 2009  - 2011 

 
Henkilöstö 

 

Henkilöstön määrä vuoden viimeisenä päivänä on pienempi kuin edellisen vuoden vastaava-
na ajankohtana. Vakinaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 18 työnte-
kijällä ja määräaikaisten määrä on vastaavasti vähentynyt 28 työntekijällä. 

 2009 2 010 2 011 

Opetushenkilöstö 347 351 351 

Muu henkilöstö 125 114 121 

Koko henkilöstö 472 465 472 

HTV 1 491,2 521,7 531,2 

 

Taulukko 2. Henkilöstön määrä  ja HTV 1 vuosina 2009 -2011, mukana ei ole sivutoimiset. 

Sekä henkilöstön määrä että henkilötyövuosien määrä ovat kasvaneet viime vuosina. 
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Sairauspoissaoloja oli viime vuonna 5,1 päivää/henkilö kun vuonna 2009 sairauspoissaolot 
ovat vähentyneet. Henkilöstön työhyvinvointikysely tehdään vuosittain ja kyselyn vastauspro-
sentti oli 75,3%. Kyselyn tulosten keskiarvo oli 3,66.  

Kansainvälinen toiminta ja kehittäminen 

Kainuun ammattiopisto suunnittelee ja toteuttaa kehittämishankkeita, jotka tukevat perusteh-
tävän suorittamista sekä parantavat opiskelijoiden ja henkilökunnan mahdollisuuksia toimia 
myös kansainvälisillä työ- ja koulutusmarkkinoilla. Vuoden 2011 aikana käynnissä oli 11 Eu-
roopan Unionin, 25 opetusministeriön ja kolme Kainuun ELY:n TYKE -rahoituksella toteutettua 
hanketta sekä yksi Työtehoseuran rahoittama hanke, yhteensä 40 hanketta Näissä ja 22 kan-
sainvälisyyttä edistävässä hankkeessa KAO on toiminut joko hallinnoijana tai osatoteuttajana.   
Vuoden 2011 kehittämishankkeissa näkyykin vahvana monitahoinen verkostoituminen ja 
KAO:n vahva panos aluekehittämiseen. Hankkeiden avulla on rakennettu uusia toimintakäy-
täntöjä ja malleja, mm. aikuiskoulutuksen ohjaukseen www.Opinraitti.fi (ESR), panostettu 
maaseudun osaamisen kehittämiseen Kantrikoulutus -hankkeessa (MSR), investoitu oppi-
misympäristöjen rakentamiseen erityisesti Seppälän luonnonvara-alalla EAKR -rahoitteisissa 
Seppälän urheilunurmi- ja Seppälän biokaasulaitoksen esiselvityshankkeissa.  

Opetusministeriön avustamissa hankkeissa tavoitteena on mm. ollut kehittää työssoppimisen 
ja ammattiosaamisen näyttöjen käytänteitä, työelämäjaksojen laajentaminen ja yksilöllisten 
opintopolkujen kehittäminen sekä työnantajien kannustaminen työssäoppimistoimintaa. Kai-
kissa TYKE -hankkeissa taustalla on työelämäosaamista vahvistaminen. 
 
Kansainvälinen toiminta oli vilkasta vuonna 2011. Kainuun ammattiopisto oli mukana joko 
koordinaattorina tai partnerina 22 kansainvälisyyttä edistävässä hankkeessa.  
  
Yhteensä 75 opiskelijaa oli työssäoppimassa ulkomailla vuoden 2011 aikana. Kohdemaat 
ovat pääasiallisesti Euroopasta, mutta vuonna 2011  ensimmäiset työssäoppijamme olivat 
myös mm. Kanadassa ja Thaimaassa. Ulkomainen oppiminen rahoitetaan pääasiallisesti 
EU:n Elinikäisen oppimisen Leonardo-ohjelmasta,  mutta liikkuvuutta tuetaan myös oppilaitok-
sen omalla rahalla. 
 
Kainuun ammattiopisto oli mukana monissa kansainvälisissä sen strategiaa tukevissa kehit-
tämis- ja kumppanuushankkeissa.  Niiden tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta 
esim. opetuksen, oppimisympäristöjen, opetussuunnitelmien tai arvioinnin osalta yhdessä ul-
komaisten kumppaneiden kanssa. Hankkeisiin osallistui yli kaksikymmentä henkilökuntaan 
kuuluvaa ja opiskelijaa.  
 
Merkittävimmät riskit 

 

Vuonna 2011 Kainuun peruskouluissa oli 1074 peruskoulun päättävää. Vuonna 2012 perus-
koulun päättäviä on 986 ja vuonna 2014 enää 842. Ikäluokan pieneneminen aiheuttaa Kaon 
opiskelijamäärän pienenemisen ja sitä myöten myös rahoituksen pienenemisen. Tätä ikäluo-
kan pienenemisen vaikutusta rahoitukseen on pyritty lieventämään tarjoamalla myös aikuisille 
yksikköhintarahoitteista koulutusta. Aikuiset ovat olleetkin toistaiseksi kiinnostuneita näistä 
koulutuksista.  Aikuisopiskelijoiden määrä oli vuonna 2011 vos-rahoitteisissa koulutuksissa 
362, vuonna 2010 heitä oli 248. Järjestämisluvan ylittämisellä on loivennettu rahoituksen pie-
nenemistä. Taloudellinen riski ei ole varsinaisesti opiskelijamäärän pieneneminen vaan riski 
toiminnan ja kustannusten sopeuttamisessa taloudellisiin resursseihin. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön linjausten mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee pienenemään vuodesta 
2013 alkaen.  

Aikuiskoulutusmarkkinoille on tullut lisää toimijoita Kainuuseen ja tämä on lisännyt kilpailua 
työvoimakoulutuksen alueella. Kilpailun kiristyminen edellyttää sopeuttamista vallitsevaan ti-
lanteeseen.  

Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen tilojen vuokrakustannukset ovat vuodessa 4,4 milj. eu-
roa eli 11,2 % liikevaihdosta. Tiloja on peruskorjattu sekä Opintiellä että Ketunpolulla, mutta 
peruskorjaamattomissa rakennuksissa korjaustarve on todella suuri sekä tilojen käytännölli-
syyden että kunnon näkökulmasta, Oppi 1, Oppi 2 ja Oppi 7 sekä asuntolat ovat elinkaarensa 
loppupäässä. Tilastrategia on tekeillä ja se valmistuu kevään 2012 aikana. Tilastrategian ta-

http://www.opinraitti.fi/
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voitteena on tehdä tarveanalyysi tulevista tilatarpeista ja siitä miten nykyisten tilojen kuntoa, 
tarkoituksen mukaisuutta ja käytön tehokkuutta voidaan parantaa. Alojen nopea kehittyminen 
edellyttää myös joustavuutta ja monikäyttöisyyden huomioimista tilojen suunnittelussa. Tilojen 
uudistaminen on kallista. Kaon hyvä ja vakaa taloudellinen tilanne on edellytys sille että tiloja 
voidaan peruskorjata. Tavoitteena on kuitenkin että kiinteistökustannukset opiskelijaa kohden 
eivät kasva joten tehokkuus tilojen käytössä on tärkeää.  

Koko ikäluokan kouluttaminen on jatkuva haaste oppilaitoksen toiminnalle. Erilaisten oppijoi-
den määrä on kasvussa ja erilaisten oppijoiden tarvitsemat tukitoimet: kuratiiviset palvelut ja 
erityisopetuksen edelleen lisääntyvä tarve lisäävät koulutuskustannuksia.  Myös aikuisopiske-
lijoiden tukitoimien tarve kasvaa. 

Kainuun ammattiopiston henkilökunta eläköityy voimakkaasti lähivuosina. Osaavan henkilös-
tön rekrytointi eläkkeelle jäävien tilalle ja henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 
ovat riskejä oppilaitoksen toiminnassa sekä haasteita oppilaitoksen johdolle. 

 

Sisäisen valvonnan järjestäminen 

 

Koulutustoimialaa koskeva lainsäädäntö, Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallinnon, henki-
löstö- ja taloushallinnon ohjeet ovat perustana toiminnassa sekä valvonnassa. 

Kainuun ammattiopistossa on kehitetty 1990 -luvun alusta toimintajärjestelmää. Toimintajär-
jestelmän kehittämiseen on kuulunut toimintaprosessien analysointi, kuvaus ja toimintaohjei-
den laatiminen. Toimintakäsikirja on sähköisessä muodossa ja kaikkien helposti käytettävissä 
intranetissä. Ohjeiden lähtökohta on selkeyttää toimintatavat yhtenäisiksi sekä tuoda koko 
henkilöstön tietoon mitkä ovat kunkin vastuut ja toimintavalta. Toimintajärjestelmän mukaisesti 
tehdään vuosittain sisäisiä ja/tai ulkoisia auditointeja. Jokainen esimies on velvollinen toteut-
tamaan sisäistä valvontaa ja puuttumaan tarvittaessa väärinkäytöksiin sekä ryhtymän toimen-
piteisiin. 

 
Riskien hallinnan järjestäminen 
 

Vuonna 2009 Kainuun ammattiopistossa tehtiin laaja selvitys toimintaan ja ympäristöön liitty-
vistä riskeistä. Tunnistetut riskit liittyivät henkilöstöön kuten henkilöstön väsymiseen ja uupu-
miseen, ammattiosaamisen ajantasaisuuteen, Kaon pysymiseen kilpailukykyisenä ja houkut-
televana työpaikkana, työtapaturmiin, omaisuuteen liittyviin riskeihin ja toiminnasta aiheutuviin 
riskeihin. Henkilöstöön liittyvien riskien tunnistamisessa on esimiehen ja alaisten välinen vuo-
rovaikutus, kehityskeskustelut sekä tiimikokoukset tärkeä väline riskien tunnistamisessa. Syk-
syllä 2011 riskien hallinnan kartoitusta ja uudelleen arviointia on käsitelty johtoryhmän koko-
uksessa. Riskien hallintaprosessin uudistamista ja tehostamista käsittelevä projekti aloitetaan 
keväällä 2012. 

Kainuun ammattiopistossa tehdään vuosittain työhyvinvointikysely. Työympäristöön liittyviä 
riskejä kartoitetaan ja hallitaan säännöllisesti ympäristöryhmän katselmuksissa. 

 
Tilikauden tuloksen muodostuminen 

 

Kainuun ammattiopiston liikevaihto vuonna 2011 oli 39,4 miljoonaa euroa. Ammatillisen pe-
rusopetuksen yksikköhinta talousvuonna on 10 296,67 euroa, yksikköhinnan laskentaperus-
teessa on mukana tuloksellisuusrahaa 1 063 797 euroa. Nuorisoasteen ammatillisen perus-
koulutuksen osuus liikevaihdosta on 24,6 miljoonaa euroa eli 62,9 prosenttia ja aikuiskoulu-
tuksen osuus 13,8 miljoonaa euroa eli noin 35,0 prosenttia. Liikevaihto lisääntyi edellisestä 
vuodesta 0,3 milj. euroa eli 0,8 prosenttia. Yksikköhintarahoitus, joka muodostaa 69,3 pro-
senttia liikevaihdosta kasvoi noin 1,1 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia edellisestä vuodesta. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi loppuvuodesta Kaolle harkinnanvaraista korotusta yksik-
köhintarahoituksen 442 756,81 euroa, jolla oli suuri merkitys tuloksessa. Työvoimakoulutuk-
sen myynti vähentyi edellisestä vuodesta 0,867 milj. euroa eli 15 prosenttia. 
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Liiketoiminnan muut tuotot olivat 523 396,33 euroa ja vähenivät 150 314,35 euroa verrattaes-
sa edelliseen vuoteen. Tuet ja avustukset olivat 1,4 miljoonaa euroa ja yli 350 000 euroa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikki tuotot olivat yhteensä 41,4 miljoonaa euroa ja kas-
voivat edellisestä vuodesta 519 335,97 euroa eli 1,27 prosenttia. 

Palkkakulut lisääntyivät 2,8 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja olivat 19,4 miljoonaa 
euroa. Henkilöstökuluissa lisäys oli 5,8 prosenttia ja henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 
noin 24,1 miljoonaa euroa. Poistot ovat kirjattu poistosuunnitelman mukaisesti ja ovat 
799 888,46 euroa.  Kaikki kulut (ml. poistot) olivat v. 2011 41 miljoonaa euroa ja kasvoivat 
edellisestä vuodesta noin 800 000 euroa eli 2 prosenttia. 

Liikeylijäämä eli tulos ennen rahoituseriä ja rahaston muutosta on 375 566,74 euroa eli 
284 814,25 euroa heikompi kuin vuonna 2010.  Tilikauden tulos on rahoituserien ja rahasto-
siirtojen jälkeen 565 153,96 euroa ylijäämäinen. Investointien kokonaismäärä vuonna 2011 oli 
1 030 678,12 euroa. Investoinnit olivat käyttöomaisuus investointeja sekä koulutustilojen pa-
rantamiseen liittyviä investointeja.  

Tulevaisuuden näkymiä  

Vuosi 2012 on haasteellinen vuosi Kainuun ammattiopistossa. Keskeiset haasteet ovat val-
mistautuminen Kainuun hallintokokeilun päättymiseen, valmistautuminen koulutuksen ja tut-
kimuksen kehittämissuunnitelman 2011 – 2016 (KESU) sekä hallitusohjelman täytäntöön-
panoon. Lisäksi vuoden 2012 aikana tulee käynnistää toimenpiteet ikäluokan dramaattisen 
pienenemisen tuomiin haasteisiin. 

Kainuun hallintokokeilu on ollut Kainuun ammattiopiston toiminnan kannalta menestys. Koko 
Kainuun sekä viimeisinä vuosina myös Kuusamon ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja 
toteuttaminen on ollut yhdellä koulutuksenjärjestäjällä. Tämä on mahdollistanut monipuolisen 
koulutustarjonnan. Vaikka koulutuksen vetovoima on suurimmaksi osaksi Kajaanissa, kaikki 
Kainuun ammattiopistossa tarjottava koulutus palvelee koko toiminta-aluetta.  

Vuoden 2012 aikana loppuun vietävän organisaatiouudistuksen tavoitteena on mahdollistaa 
Kainuun ammattiopiston iskukyky ja kehittämisedellytykset myös tulevaisuuden haasteellisina 
aikoina. Osaamisaluepohjainen toimintatapa mahdollistaa asiakaslähtöisen koulutustarjonnan 
niin nuorille kuin aikuisillekin. 

KESUn keskeinen haaste Kainuuseen on aloituspaikkojen karsinta. KESUn viesti on vähentää 
etenkin kulttuurialan sekä matkailu- ja ravitsemisalan koulutustarjontaa koko Suomessa. Kult-
tuurialan koulutuksessa KAOssa on onnistuttu toteuttamaan asiakaslähtöinen, yrittäjyyteen ja 
projektioppimiseen pohjautuva luova toimintamalli. Sen avulla kulttuuriala on keskeisesti mu-
kana elinkeinojen kehittämistyössä. Matkailu on Kainuussa yksi kärkialoista ja sen kehittämi-
sessä on oltava myös KAOn mukana elinkeinon ehdoilla. KAOn koko koulutustarjonta tarjoaa 
Kainuun ja Koillismaan elinkeinojen kehittämiselle monipuolisen alustan. 

Hallitusohjelmassa vuonna 2013 tulee voimaan yhteiskuntatakuu. Tämä tarkoittaa ilman kou-
lutusta olevien alle 25-vuotiaiden saattaminen erilaisten yhteiskunnan toteuttamien ohjaustoi-
mien piiriin. Peruskoulun päättäneiden osalta Kainuun koko toinen aste on yhteiskuntavelvoit-
teen jo hoitanut, muun kohderyhmän osalta haasteita riittää, kunhan OKM ensin täsmentää 
koulutuksen järjestäjille yhteiskuntavastuun konkreettiset tavoitteet rahoitusmalleineen. 

Kaiken kaikkiaan vuoden 2012 aikana on luotava suuntaviivat sille, kuinka pystytään turvaa-
maan Kainuun ammattiopiston taloudellinen iskukyky. Sellaiset toimenpiteet, mitä ylläpitävät 
talouden tunnusluvut ylijäämäisinä, turvaavat lyhyessä ja pitkässä aikavälissä itsenäisen am-
matillisen koulutuksen säilymisen alueellamme. 

     

1.1.6  Liikelaitoksen (Kainuun Työterveys) toiminnan ja talouden kehitys 

 
Yleiskatsaus 
Kainuun Työterveys aloitti toimintansa vuoden 2007 alusta liikelaitoksena Kainuun maakunta -
kuntayhtymässä. Liikelaitos muodostettiin Kainuun kuntien, Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi, 
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Puolanka, Paltamo, Kuhmo, Ristijärvi ja Hyrynsalmi, työterveyshuolloista. Syyskuussa 2011 
perustettiin uusi työterveyshuoltopiste Vuokattiin. 
Kainuun Työterveys -liikelaitos tarjoaa hyvää työterveyskäytäntöä noudattaen kaikkia työter-
veyspalveluja kaikkien edellä mainittujen toimialueiden työntekijöille sekä yrittäjille.  
 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen henkilökunta koostuu seuraavasti: 
- 15 työterveyslääkäriä, 2 ostolääkäriä eri pituisia aikoja vuoden 2011 aikana 
- 1 työterveyspsykologi 
- 25 työterveyshoitajaa 
- 2 päivystävää hoitajaa 
- 5 työfysioterapeuttia 
-12 avustajaa/toimistotyöntekijää 
- 2 hallintohenkilöstöä 
 
Asiakaskunta koostuu seuraavasti: 
- 967 yritystä 
- 218 yrittäjää 
- 562 maanviljelijää 
- Henkilöasiakkaita 14.938 
 
Liikevaihto 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2011 oli 4 414 789,51 euroa  
 
Tulos 
Liikelaitoksen tulos osoittaa alijäämää 50 419,22 euroa. Tuloksen painoivat 
alijäämäiseksi budjetoimattomat TVA -tarkistukset, jotka koskettivat puolta liikelaitoksen hen-
kilökunnasta (n. 60 000 e). Lomapalkkavarausten laskentatavan muutos synnytti lisä-
menoerän (n. 32 000 e)  
 
Investoinnit 
Vuoden 2011 aikana tehtiin investointipäätös uudesta potilastietojärjestelmästä. Järjestelmän 
käyttöönotto tapahtuu vuoden 2012 aikana. 
 
Tulevaisuuden näkymät 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen osalta vuosi 2012 näyttää erittäin haasteelliselta. Vuoden 
2011 aikana on rekrytoitu lisää yksi työterveyshoitaja ja yksi työfysioterapeutti. Puuttuvia työ-
terveyslääkäreitä on saatu rekrytoitua yksi. Vahvistuksina on käytetty ostolääkäri palveluja. 
Vuoden 2012 päätavoitteeksi jää taloudellisen tuloksen parantaminen menoleikkauksin, sekä 
annettujen laskutustavoitteiden saavuttaminen kaikilla resurssiryhmillä. Riskeinä on mahdolli-
set pitkät sairaslomapoissaolot ja toimintaa hankaloittava toimitilojen puutteellisuus. Ennakoi-
van työterveyshuollon voimakas kehittäminen ja uusien työhyvinvointipalvelujen kehittely koe-
taan liikelaitoksessa hyvin tarpeellisena. 

 

1.1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehitty-
miseen vaikuttavista seikoista 

 
Toiminnalliset riskit: 
Kainuun maakunta -kuntayhtymässä oli vuonna 2011 avoinna 356 (2010; 367) virkaa ja tointa. 
Hakijoita avoimiin tehtäviin oli 2 835 (2010; 3 464) kpl. Uusia henkilöitä rekrytoitiin 337 (2010; 
331). Suurimmat ongelmat ammattitaitoisen/pätevän henkilöstön rekrytoinnin osalta on edel-
leen lääkäreiden ja joidenkin erityistyöntekijöiden kuten psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja 
terapeuttien osalta. Hoitohenkilöstön saatavuus vakituisiin työsuhteisiin ei ole vielä osoittautu-
nut ongelmaksi. (Hoitohenkilöstön sijaisuuksiin on ollut vajausta esim. leikkaussaliin ja yksit-
täisissä tapauksissa seutu II ja III tehtäviin). Nähtävissä on kuitenkin ns. perustehtävien rekry-
tointiin liittyvät haasteet, jotka koituvat henkilöstön eläköitymisen myötä. 

 
Tietojärjestelmien toimivuus on maakunnan toimintojen kannalta olennaisen tärkeää. Suurim-
pana riskinä on toimintojen riippuvuus tietojärjestelmistä ja niiden toimivuudesta. Kaikkia osa-
alueita ei voida kustannussyistä tai toiminnallisista syistä varmentaa järjestelmiä kahdenta-
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malla. Keskitettyjen palveluiden ja internet -yhteyden palomuurilaitteet ovat kahdennettuja. 
Varalaitejärjestelyt on hoidettu huoltosopimuksella siten, että korjaus tapahtuu virka-aikana 4 
tunnin vasteajalla.  
 
Koko maassa on meneillään suuri kunnallishallinnon rakenteisiin liittyvä selvitys- ja uudistus-
työ. Lähtökohtana on sellaisen elinvoimaisen ja toiminnallisen kuntarakenteen muodostami-
nen, joka nykyistä paremmin turvaisi peruspalvelujen järjestämisen ja vastaisi ihmisten arjen 
muotoutumista ja elinpiiriä. Tätä kuntauudistusta valmistellut työryhmä esittää, että Kainuu-
seen asetettaisiin kaksi erityistä kuntajakoselvitystä. Lisäksi toisena vaihtoehtona työryhmä 
esittää ns. yhden kunnan Kainuuta. Selvitystyöt tulevat olemaan pohjana myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenteiden uudistamiselle ja lisäksi tarvitaan vielä erillinen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelurakenneselvitys. Näiden selvitystöiden onnistuminen tulee olemaan erit-
täin tärkeää, kun rakennamme Kainuuseen uutta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota 
ja toimintamallia tulevina vuosina.   
 
Hallintokokeilun päättyminen ja siihen liittyvät riskit 
 
Hallintokokeilu päättyy 31.12.2012. Hallintokokeilun jatkuminen vuoteen 2016 saakka olisi ol-
lut lakimuutoksen ansiosta mahdollista, mutta yhteisymmärrystä jatkosta ei neuvotteluista 
huolimatta saavutettu. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkaminen on tehtävä vuo-
den 2013 loppuun mennessä. Tätä ennen on kuitenkin perustettava uudet kuntayhtymät, jotka 
jatkavat laissa kuntayhtymille määrättyjä tehtäviä. Uusien kuntayhtymien rakentaminen ja 
vanhan kuntayhtymän purkaminen yhtä aikaa meneillään olevan talouden kriisin kanssa, ovat 
kuntayhtymän työntekijöille ja johdolle erittäin haastava tehtävä. On selvää, että osa toimin-
noista ja tehtävistä tulee vaatimaan pidemmän aikavälin toimenpiteitä saavuttaakseen riittävät 
tehokkuusvaatimukset.  

  
Rahoitusriskit: 
Maakunnalla on pitkäaikaisia lainoja yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Näistä ei ole yhtään va-
luuttalainoja. Lainasalkku jakautuu siten, että vaihtuvakorkoisten osuus salkun sisällöstä on 
41 % ja kiinteäkorkoisia on 59 %.  
 
Maakunnan suhteellinen velkaantuneisuus on 16 prosenttia eli käyttötuloista tarvitaan 16 pro-
senttia velan kerralla takaisinmaksuun. 

 
Vahinkoriskit: 
Maakunnalla on pakollisten vakuutusten lisäksi vakuutettuna vapaaehtoisesti mm. oppilaat 
opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa ja sosiaali- ja terveystoimen asiakkaat maakun-
nan järjestämässä toiminnassa mukana ollessaan sekä henkilökunta matkustaessaan enin-
tään 1 kk kestävillä virkamatkoilla. Maakunnalla on myös julkisyhteisön vastuuvakuutus ja jul-
kisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus. Rakennukset ja irtaimisto on vakuutettu omaisuusriski-
vakuutuksella täydestä arvosta ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta (all risk).  
 
Lisäksi maakunnalla on lisäkuluvakuutukseen (keskeytysvakuutus) sisältyvänä vakuutettu 
keskussairaalan kohteet, kunnista siirtyneet kohteet ja ammattiopisto kohteet esinevahingosta 
aiheutuvien odottamattomien lisäkulujen (muuttokustannukset, tiedotuskustannukset, kulje-
tuskustannukset, laitteiden ja tilojen vuokrakustannukset, tilapäiset asennus- ja muutostöiden 
aiheuttamat kustannukset) varalta, jotka johtuvat siitä, että ennen vahinkoa harjoitetut toimin-
not joudutaan siirtämään tilapäisesti muualle. 
 
Vapaaehtoiset vakuutusmaksut olivat vuonna 2012 yhteensä 179 150 euroa. Tämä sisältää 
myös maakunnan autojen liikenne- ja autovakuutukset.  
 
Arvio keskeneräisten riita-asioiden todennäköisestä vaikutuksesta 
 
Tällä hetkellä vireillä on Korkeimmassa hallinto-oikeudessa lukion opettajan 24 kk palkkavaa-
timusasia (n. 80 000 € + oikeudenkäyntikulut). Itä-Suomen hovioikeudessa on vireillä haava-
hoitajan 60 kk palkkavaatimusasia (noin 30 000 € + oikeudenkäyntikulut). Molemmat tapauk-
set olemme voittaneet alemmissa oikeusasteissa, joten korvausten maksaminen on vielä 
epäselvä. Lisäksi Kajaanin käräjäoikeudessa on Kainuun ammattiopiston opettajan kanne ki-
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lometrikorvausasiassa (km-korvaukset 11 500 € + oikeudenkäyntikulut). Jutussa pyritään 
pääsemään sovintoratkaisuun ennen oikeudenkäyntiä. 

1.2 Selonteko sisäisenvalvonnan järjestämisestä  

 
Kainuun maakuntahallitus toteaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on Kainuun maakun-
ta -kuntayhtymässä järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. 
 
Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: 
 
Maakunta -kuntayhtymän säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Maakunta -kuntayhtymän laki-
sääteiset tehtävät on suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus on 
12.9.2011 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet maakunnassa noudatetta-
vaksi. 
 
Tilivelvolliset viranhaltijat ovat omalta osaltaan puolivuosittain raportoineet maakuntajohtajalle 
ja maakuntahallitukselle sisäisen valvontansa järjestämisestä. Raporteissa kuvattu sisäisen 
valvonnan laajuus vaihtelee eri tulosalueiden koosta ja toiminnasta johtuen 1-10 sivun mittai-
sena.  
 
Tarkastuslautakunta pyysi joulukuussa 2010 tilivelvollisilta ja eräiltä muilta viranhaltijoilta selvi-
tykset mahdollisista viranhoidosta tai muusta johtuvista sidonnaisuuksista ja sivutoimista. Ke-
väällä 2011 vastaava selvityspyyntö tehtiin myös tilivelvollisten luottamustoimielinten jäsenille. 
Saaduissa selvityksissä ei ilmennyt merkittäviä sidonnaisuuksia tai sivutoimia. 
 
Osana riskienhallintaa maakunnan vakuutukset ovat ajan tasalla (kilpailutettu talvella 2008) ja 
riittävän kattavat. Maakunnassa ei ole tapahtunut kuluneella tilikaudella merkittävässä määrin 
sellaisia vahinkotapahtumia jotka olisivat edellyttäneet korvauksia joko kuntayhtymälle itsel-
leen, kuntayhtymän työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle. Tapaturmien ja ammattitautien mää-
rä lisääntyi kolmella vuoteen 2010 verrattuna. Sairauspäivät kokonaisuutena vähenivät vuo-
teen 2010 verrattuna 318 päivällä. Työmatkatapaturmat eivät lukumääräisesti lisääntyneet, 
mutta sairauspäivät kasvoivat yli 500 päivää. Sairausloman kesto per tapaturma ja ammatti-
tauti vähenivät kahdeksasta seitsemään päivään. 
 
Potilasasiamieheen otettiin toimintavuonna yhteyttä 1669 kertaa (v.2010 yhteydenottoja oli 
1476 kertaa). Eniten yhteydenotot ovat lisääntyneet päivystyspalveluiden vastuualueella, jota 
koskevat yhteydenotot ovat yli kaksinkertaistuneet edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Suurin osa yhteydenotoista on koskenut potilas- tai lääkevahinkoepäilyjä, jossa on tapahtunut 
selvä nousu edelliseen vuoteen verrattuna. Näitä koskevien yhteydenottojen jakauma noudat-
telee aikaisempia vuosia, eikä lisäys ole keskittynyt millekään yksittäiselle vastuualueelle.  
 
Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemista vahinkoilmoituksista johti korvauksen maksamiseen 
kuntayhtymän osalta 34 korvauspäätöstä, joka on 40,9 % vakuutuskeskuksen ratkaisemasta 
83 ilmoituksesta.  
 
Maakunta maksoi toimintavuonna vakuutusmaksuja Potilasvakuutuskeskukselle 643.921,57 
euroa (v. 2010 vakuutusmaksut olivat 687.711,02 euroa). 
 
Henkilöriskien osalta on varahenkilöjärjestelmä, mutta se kaipaa kehittämistä etenkin, jos 
eräiden avainhenkilöiden poissaolot jatkuisivat pitemmän ajan. 
 
Tietosuojan varalta maakunnalla on henkilökuntaa varten kirjallinen ohjeistus (soteltk 
31.5.2006) sekä tietoturvan osalta ajantasaiset palomuurit ja virustorjunnat. Uusi tietosuoja- ja 
tietoturvapolitiikka -asiakirja hyväksyttiin maakuntahallituksessa 22.3.2010. Ohje potilas-
/asiakasrekisterin käyttäjälokitietojen valvonnasta päivitettiin 14.11.2011. Maakunnan toimin-
tojen riskejä on kartoitettu sote- ja koulupuolella. 
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Hankintatoimisto teki vuonna 2011 51 kilpailutusta, jotka ilmoitettiin hankinta-ilmoitukset.fi si-
vuilla. Alle pienhankintarajan kilpailutuksia tehtiin sähköpostilla 13 kpl. Oikaisuvaatimuksia tuli 
kuntayhtymälle 0 kappaletta ja markkina-oikeuteen meni yksi oikaisuvaatimus.  
 
Palvelussuhteisiin liittyviä riitatapauksia on tällä hetkellä vireillä on KHO:ssa yksi palkkavaati-
musasia, Itä-Suomen hovioikeudessa yksi palkkavaatimusasia sekä Käräjäoikeudessa yksi ki-
lometrikorvausasia. Sekä KHO:n että I-SHO:n jutut työnantaja on voittanut alemmissa oikeus-
asteissa. KÄO:n asiaa pyritään sopimaan ilman oikeudenkäyntiä. 
 
Maakunnan sopimusten voimassaoloa ja sopimusehtoja seurataan Dynasty -ohjelman sopi-
mushallinta osion avulla. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuk-
siin perustuvia laskuja. Sopimusten määräaikojen valvomisessa on kehitettävää ja se on saa-
tava systemaattisemman seurannan piiriin. 
 
Maakunnalla on päätoiminen sisäinen tarkastaja. Sisäisen tarkastuksen laajuus on kattanut 
maakunnan koko toimintakentän. Kuluneella tilikaudella sisäinen tarkastus ei havainnut olen-
naisia virheitä maakunnan toiminnassa. 
 

1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 
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1.3.2 Toiminnan rahoitus 
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1.4 Rahoitusasema 

1.4.1 Tase ja sen tunnusluvut 

 

 

1.5 Kokonaistulot ja -menot 
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1.6 Konsernin toiminta ja talous 

1.6.1 Konsernirakenne 

 
Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole tytäryhteisöjä eikä kuntayhtymä ole jäsenenä mis-
sään kuntayhtymässä. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on osakkaana pohjoisten sairaanhoi-
topiirien yhteisesti omistamassa Medi Tieto Oy:ssä (omistusyhteysyhteisö) 11,59 prosentin 
osakepääomaosuudella. 
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymällä on kaksi liikelaitosta; Kainuun ammattiopisto ja Kainuun 
Työterveys -liikelaitos, jotka yhdistetään erikseen kuntayhtymän taseeseen. Taseessa on eli-
minoitu kuntayhtymän ja liikelaitosten keskinäinen rahaliikenne. Kainuun ammattiopisto omis-
taa Kainuun Osaamiskeskus Oy -nimisen osakeyhtiön osakekannan kokonaan. Vuonna 2011 
Kainuun Osaamiskeskus Oy:llä ei ollut toimintaa. 
 
Kuntayhtymällä ei ole taseyksikkönä käsiteltäviä rahastoja. Toimeksiantojen pääomissa on 
testamenttilahjoituksena saatu Kainuun keskussairaalan sairaanhoitajien rahasto.  
 
Liikelaitosten toimintaa on selostettu kohdissa 1.1.5 ja 1.1.6 

1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 

1.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely 

 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän tuloslaskelma ilman liikelaitoksia vuodelta 2011 osoittaa 
alijämää yhteensä 11 107 351,58 euroa. Kuntayhtymällä oli taseessaan 31.12.2010 edellis-
vuosilta kertynyttä alijäämää yhteensä 2 667 936,90 euroa. Kunnat maksoivat 30.9.2011 so-
pimuksen mukaisesti alijäämää maakunnalle yhteensä 1 231 355,49 euroa. Näin vuoden 
2011 lopussa kattamattomat alijäämät olivat ilman liikelaitoksia yhteensä 12 543 932,99 eu-
roa. 
 
Kainuun ammattiopiston ylijäämä ennen varausten ja rahastojen muutoksia oli 410 038,08 eu-
roa ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen alijäämä ennen varauksia oli 50 419,22 euroa. Maa-
kunnan virallinen tilikauden tulos liikelaitokset mukaan lukien osoittaa alijämää yhteensä 
10 747 732,72 euroa.  
 
Kainuun ammattiopiston johtokunta on purkanut varauksista poistoeroa yhteensä 80 115,89 
euroa ja kehittämisrahastosta on tuloutettu 75 000 euroa.  
 
Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilikauden tulos liikelaitokset mukaan lukien osoittaa vara-
usten ja rahastosiirtojen jälkeen alijäämää 10 592 616,84 euroa.  
 
Maakuntahallituksen esitys tuloksen käsittelemiseksi:  
 
Hallitus esittää, että vuoden 2011 maakunnan alijäämä 11 107 351,58 euroa, ammattiopiston 
ylijäämä 565 153,96 euroa ja työterveyden alijäämä 50 419,22 euroa kirjataan tilinpäätökses-
sä maakunnan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. 

1.7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 

 
Hallintokokeilulain mukaan Kainuu maakuntaan sovelletaan kuntalain 65 §:ssä säädettyä vel-
voitetta päättää toimenpiteistä, joilla taseen osoittama ja talousarvion laatimisvuonna kerty-
väksi arvioitu alijäämä katetaan. 
 
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, on kunnanhallituksen tehtävä toimintaker-
tomuksessa selkoa talouden tasapainotuksesta päättyneellä tilikaudella sekä voimassa ole-
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van taloussuunnitelman ja erillisen toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainotta-
miseksi. 
 
Selonteko jakaantuu kahteen osaan. Ensinnäkin tulee selvittää tilinpäätösvuonna voimassa 
olleen taloussuunnitelman toteutuminen. Jos kunnalla lisäksi oli päättyneellä tilikaudella voi-
massa oleva toimenpideohjelma kertyneen alijäämän kattamisesta, tulee lisäksi selvittää tä-
män ohjelman toimenpiteiden toteutumista.  
 
Toiseksi, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, kunnanhallituksen on tehtävä sel-
koa, onko kuluvana vuonna voimassaoleva taloussuunnitelma ja mahdollisesti erikseen laadit-
tu toimenpideohjelma riittävä. Käytännössä selonteon antaminen tulee kyseeseen, jos tilikau-
den alijäämä on olennaisesti suurempi kuin se oli taloussuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa 
hyväksyttäessä edellisenä syksynä. 
 
Toimintakertomuksessa on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (Kuntalaki § 69.3). 
Sen sijaan säännös talouden tasapainottamista koskevia tarkempia toimenpiteitä ei tarvitse 
selostaa toimintakertomuksessa.  
 
1. Tasapainottamisohjelman ja taloussuunnitelman 2011 toteutuminen: 
 

Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 3.9 2007 hyväksynyt kuntayhtymälle talouden tasa-
painottamisohjelman vuosille 2008 - 2012. Tasapainottamisohjelman tarkoituksena oli ali-
jäämäkierteen katkaiseminen ja menojen kasvun hillitseminen sekä ennustetun verorahoituk-
sen kasvun riittävyyden varmistaminen. Alijäämä kierteen katkaiseminen perustui kuntien ra-
hoitusosuuden nostamisesta 58,5 prosentista 60,1 prosenttiin ja linjaukseen, jonka mukaan 
maakunta -kuntayhtymän menojen kasvu voi olla korkeintaan rahoituspohjan eli verotulojen, 
valtionosuuksien ja maksujen ja taksojen kasvua vastaavaa. 

  

  Tulojen kasvu: Menojen kasvu: 
2007: 4,7 % 4,4 % 
2008: 11,8 % 5,8 % 
2009: 5,2 % 6,3 % 
2010: 3,9 % 4,6 % 

2011: 3,4 % 8,3 % 

K-arvo: 5,8 % 5,9 % 

  

Vuosittainen menojen ja tulojen kasvu on vaihdellut vuosittain, mutta se on ollut keskimäärin 
vuotta kohti laskettuna vuosina 2007 – 2011 yhtä suurta. Menojen keskimääräinen vuosikas-
vu oli 5,9 prosenttia ja tulojen keskimääräinen kasvu oli 5,8 prosenttia vastaavana aikana.  

Alijäämäkierre on saatu katkaistua vuosina 2008 -2010. Ylijäämiä on syntynyt yhteensä 13,1 
miljoonaa euroa ja kumulatiivinen alijäämä on pienentynyt 17,4 miljoonasta eurosta 2,7 mil-
joonaan euroon. Alijäämää syntyi jälleen vuonna 2011 yhteensä 11,1 miljoonaa euroa. 

Menojen tasapainottamisen osalta maakuntahallituksen alainen toiminta ja koulutustoimiala 
ovat toteutuneet alkuperäistä suunnitelmaa paremmin. Sosiaali- ja terveystoimialalla ei sen 
sijaan ole saavutettu asetettuja menojen kasvun leikkaustavoitteita. 

  
Vuonna 2011 talousarvio toteutui huomattavasti suunnitelmia huonommin. Menojen kasvua ei 
onnistuttu pitämään 4,5 prosentissa, joka olisi ollut tasapainoisen tuloksen edellytys alle 4 
prosentin tulokasvulla. Menojen kasvu oli 8,3 prosenttia. Menojen ylitys johtui pääasiassa 
henkilöstömenojen ja asiakaspalvelujen ostojen ylityksistä.  
 
Maakunta -kuntayhtymän tulopohjan kasvuun on vaikuttanut ratkaisevasti se, että kunnat 
muuttivat 2010 lukien perussopimusta siten, että kunnallisverotuotto sidottiin 19,25 prosenttiin 
ja kiinteistöverot vuoden 2009 veroprosentteihin. Tämä aiheutti sen, että kuntien veroprosent-
tien nostot eivät realisoituneet maakunnan maksuosuuden kasvuna. Todellisuudessa vero-
pohja pysyi vuoden 2009 tasolla ja vain yhteisöverotulot kasvoivat. Maksuosuus vastaa tällä 
hetkellä 59,4 prosentin osuutta laskennallisesta verorahoituksesta. Veroprosenttien kiinnitys 
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on vähentänyt maakunnan tulopohjaa noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2010 - 2011 
tulojen kasvu on ollut alle 4 prosenttia vuosittain. 

  

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 
 Maksuosuusprosentti: 58,5 60,1 60,1 60,0 61,1 
 Korjaamaton prosentti:   60,1 60,0 59,4 59,4 
 Vaikutus milj. euroa:   +5,6 +5,6 -2,6 -3,0 

  

 
Vuonna 2011 talousarvion tulojen toteutumisaste oli 100,1 prosenttia eli tulot ylittyivät 0,151 
miljoonaa euroa. Toimintakulujen toteutumisaste oli 103,6 prosenttia ja kulut ylittyivät 10,491 
miljoonaa euroa. Rahoituskulut jäivät 0,05 miljoonaa euroa alle talousarvion. Lisäksi poistoja 
kertyi 0,612 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Kokonaisuutena tilinpäätös toteutui 10,9 
miljoonaa euroa talousarviota huonommin.  
 
Talousarvion toteutuminen, ilman liikelaitoksia (1 000 €): 
 

 Ta 2011 Tp 2011 Tot -% 

Toimintatuotot 295 048 295 199 100,1 

Toimintakulut 291 396 301 887 103,6 

Ali/ylijäämä   -    200  - 11 107    

 
 
2. Voimassa olevan taloussuunnitelman 2012 riittävyys: 
 
Vuoden 2012 talousarvion mukaan maakunnalle ei synny alijäämää. Talousarviota laadittaes-
sa vuoden 2011 oletettiin toteutuvan paremmin kuin se lopulta toteutui. Vuoden 2012 kasvu 
tavoite oli alun perin noin 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tilinpäätöksen myötä kasvu-
vara on laskenut 1,6 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että talousarviossa pysyminen vaatii 
noin 10 miljoonan euron leikkaukset kuluvan vuoden kustannustason ja palvelutarpeen kas-
vuun verrattuna (5 %).  
 
Maakuntahallitus on 19.12.2011 § 224 antamallaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeella 
määrännyt seuraavat toimenpiteet talousarvion 2012 pitävyyden varmistamiseksi: 
 
1) Tehdään riskianalyysi 2012 budjetista tulosalueittain  
2) Tehdään henkilöstön käyttöä ja rakennetta koskeva selvitys 
3) Käynnistetään talousarvion sopeuttamisohjelman laadinta ja tehtävien priorisointi. Suunni-

telma tehdään 0-budjetointiperiaatteella, eikä siinä sallita ylityksiä. Selvitetään tarvittavat 
rakenteelliset muutokset ja eri yksiköiden yhdistämismahdollisuudet.  

4) Henkilöstöpäätöksiin liittyvää prosessia kehitetään  
5) Työsopimusta ja virkamääräystä ei voi tehdä ilman täyttölupaa eikä tilanteissa, joissa tu-

losalueen talousarvio on ylittymässä. 
6) Sisäisten sijaisten ja vakituisten varahenkilöstön käyttöä tehostetaan. 
7) Tehdään Oulun yliopistollisen sairaalan laskutuksesta ja sen perusteista selvitys 
8) Tehdään vanhuspalveluiden asumispalvelupaikkoja ja rakennetta koskeva selvitys. 
9) Tehdään selvitykset vammaispalveluiden asumispalvelujen yksikkökoon kasvattamisesta 

ja kuljetuspalveluista. 
10) Erikoissairaanhoidon tulevaisuuteen liittyvässä kehittämistyössä huomioidaan sopeutta-

mistoimenpiteiden tarve. (Yhteinen konsultti) 
11) Käynnistetään Kainuun kuntatalouden tasapainottamisohjelman (2012-2016) laadinta yh-

teistyössä kuntien kanssa.  
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Ehtona tasapainottamisohjelman laadinnalle oli hallintokokeilun jatkuminen (MH 14.11.2011 § 
208). Koska hallintokokeilu ei jatku, laaditaan vuoden 2012 osalta ohjelma, jolla varmistetaan 
talousarviossa pysyminen.  

 
Maakuntajohtajan johdolla on käynnistetty yhdessä sosiaali- ja terveystoimen tulosaluejohtaji-
en kanssa ohjelman laatiminen. Kokouksia on pidetty  25.11.2011, 20.12.2011, 31.1.2012 ja 
24.2.2012. 
 
Tähän mennessä on sovittu seuraavista toimenpiteistä talousarviossa 2012 pysymiseksi: 
 
1)   Eläkeanalyysin laatiminen 
2)   Määrärahasidonnaisten palveluiden selvitys 
3)   Määräaikaisten palkkaaminen 
4)   Henkilöstö- /hoitoisuusmitoitukset 
5)   Täyttölupamenettelyn muuttaminen talousseurantaa 
      korostavammaksi 
6)   Asiakaspalvelujen ostot 
7)   Palvelurakenneselvityksen laatiminen 
8)   Maakuntajohtaja on antanut ohjeen vuoden 2012 hankintojen rajoittamisesta 15.2.2012.  
 
Maakuntahallitus on kokouksessaan 5.3.2012 päättänyt lisäksi aloittaa Yhteistoimintalain mu-
kaiset neuvottelut talousarviossa pysymisen varmistamiseksi. Tavoitteena on saavuttaa viiden 
miljoonan euron eli sataa henkilötyövuotta vastaava säästö.  Käytettävissä olevat keinot tälle 
vuodelle ovat:  
 
1)   Lomapalkkavarauksen pienentäminen. Pitämättä olevat lomat tulee mahdollisuuksien mu-

kaan käyttää tämän vuoden puolella normaalia ensi vuoden puolelle jäävää talvilomaa lu-
kuun ottamatta. Lomien pitäminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa sijaistustarvetta.   

2)   Luonnollinen poistuma. Eläköityvien tai muista syistä irtisanoutuvien työntekijöiden tilalle ei 
palkata uutta, jos lähtijän tehtävät voidaan suinkin järjestää muuten.  

3)   Määräaikaisuuksien vähentäminen. Määräaikaisia työsuhteita ei jatketa, mikäli siihen ei 

ole ehdottoman pakottavaa syytä.   
4)   Palkattomat virkavapaudet. Vapaaehtoisiin palkattomiin virkavapauksiin suhtaudutaan 

myönteisesti, mikäli ne eivät aiheuta sijaistamistarvetta. 
5)   Mikäli edellä mainitut keinot eivät leikkaa henkilöstömenoja tarpeeksi, työnantaja joutuu 

turvautumaan valikoiviin lomautuksiin. Lomautukset kohdennettaisiin niin, että asiakaspal-
velun toimivuus turvataan.  

 
Maakuntahallitus on velvoittanut toimialat laatimaan käyttösuunnitelmat vuodelle 2012 siten, 
että toimenpiteet takaavat talousarviossa pysymisen. 

1.7.3 Toimenpideohjelma taseeseen jo kertyneen alijäämän kattamiseksi 

 
Perussopimuksen mukaan tilikausien yli- ja alijäämät otetaan huomioon kuntien seuraavien 
vuosien maksuosuuksien määrittelyssä erillisen suunnitelman mukaan. 
Kainuun hallintokokeilu päättyy 31.12.2012 ja yhtymän purkaminen tapahtuu perussopimuk-
sessa sovitulla tavalla: 
 
22 §  Purkaminen 

Maakunta purkautuu hallintokokeilulain päättyessä 31.12.2012.  

Maakunta on purettava, jos sen tehtävät on siirretty toisen kuntayhtymän tai jäsenkuntien 
muutoin hoidettaviksi. Purkaminen on suoritettava vuoden kuluessa järjestelystä.  

23 §  Loppuselvitys 

Maakunnan purkautuessa maakuntavaltuusto päättää loppuselvityksestä, jonka toimeenpa-
nosta huolehtii maakuntahallitus.  

Varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumus-
ten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille niiden peruspääomaosuuksien suhteessa tai siirretään 
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jäsenkuntien perustamille uusille, toimintaa jatkaville kuntayhtymille. Jos kustannusten ja vel-
kojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jä-
senkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen peruspääomaosuuksien suhteessa.  

Tähän mennessä vanhojen vuosina 2005 -2007 syntyneiden alijäämien kattaminen on tapah-
tunut 26.5.2008 sovitulla tavalla siten, että jäsenkunnat ovat maksaneet kuntayhtymälle ali-
jäämää vuosien 2005 - 2007 rahoitusosuuksien keskiarvon suhteessa. Vuosina 2009 - 2011 
kunnat ovat maksaneet maakunnalle alijäämiä yhteensä 2 902 870,28 euroa. Maakunnan 
omilla ylijäämillä on pystytty kattamaan vanhoja alijäämiä yhteensä 13 074 443,32 euroa. 
Vuoden 2011 lopussa kattamatonta vanhaa alijäämää oli jäljellä vielä 1 436 581,41 euroa. Li-
säksi vuonna 2011 uutta alijäämää syntyi 11 107 351,58 eli vuoden 2011 lopussa kattamat-
tomat alijäämät olivat yhteensä 12 543 932,99 euroa. Tästä vuonna 2012 kuntien maksetta-
vaksi tulee vanhan sopimuksen mukaan 1 436 581,41 euroa ja loppu alijäämä käsitellään 
kuntayhtymän purkamisen yhteydessä. Kuntien on tarkoitus maksaa alijäämä kuntayhtymälle 
peruspääoman suhteessa ja jäljelle jäävä nettovallisuus siirretään uusille perustettaville kun-
tayhtymille tai peruskunnalle sen mukaan, mitä tehtävien hoidosta vuoden 2012 jälkeen sovi-
taan. 
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1.8 Talousarvion toteutuminen 
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1.8.1 Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

1.8.1.1     Maakuntavaltuusto 

 
Strategiakartta 2011 – 2014  

   
   Inhimilliset    Organisaation 

päämäärät   päämäärät  
                      Näkökulma 

 
               Kainuun  

elinvoima 

 

 

 
                Asiakas ja  

asukas 
 
  
 
 
                Talous 
 
 
 
 

Johtaminen, 
palvelujen  
järjestäminen ja 
tuotantotavat 

 
 
                Henkilöstö ja 
                 uudistuminen 
 
 
 

Kaavio 1. Kainuun maakunta -kuntayhtymän strategiakartta 2011 – 2014. Strategiset pää-
määrät näkökulmittain. 

 
 

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

Arvot 
Tulevaisuuden usko, Avoimuus ja luottamus, Oikeudenmukaisuus, Asiakaslähtöisyys, Vas-
tuullisuus, Tuloksellisuus 

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

 

Asiakas ja asukas 
 

Strategiset pää-
määrät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-

Toimenpiteet 2011 
(mitä on tehtävä 
sitovien tavoitteiden 
toteutumiseksi ja 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista 

Vankka tulevaisuu-
den usko 

Aluetalouden  
vahvistaminen  

Tyytyväinen asiakas Hyvinvoiva ja  
toimintakykyinen 
kainuulainen 

Kustannustehok-
kuus 

Tasapainoinen  
talous 

Lisäarvoa asiakkail-
le 

Hyvä yhteistoiminta, 
esimiestyö ja joh-
taminen 

Henkilöstön hyvin-
vointi 

Osaava ja motivoi-
tunut henkilöstö 

Johtamis-
järjestel-
män toimi-
vuus 
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voitteisiin päästään) kuka toteuttaa) ja toteutumista mita-
taan) 

Hyvinvoiva ja toi-
mintakykyinen kai-
nuulainen  
 

Terveydentilan ja 
toimintakyvyn para-
neminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elinkeino- ja työvoi-
mapolitiikan onnis-
tuminen 
 
 
 
Osaamistason nos-
taminen 

Hyvinvointistrategian 
laadinta, valmis 2011 
(sosiaali- ja terveys-
alan tutkimus- ja 
kehittämisyksikkö) 
 
 
 
 
 
Työllisyysstrategian 
laadinta, valmis 2011 
(suunnittelu ja kehit-
täminen tulosalue) 
 
Korkea-asteen kou-
lutuksen edunvalvon-
ta (suunnittelu ja 
kehittäminen tulos-
alue sekä koulutus-
toimiala)  
 
Aloituspaikkojen 
mitoitus suhteessa 
kysyntään (koulutus-
toimiala) 

Kainuun kansantau-
tien summaindeksi 
laskee 1 yksikön 
vuodessa nykyisestä 
arvosta 142/100. 

(1
 

 
PYLL –indeksi (4 
vuoden välein, edel-
linen mittaus 2009), 
arvo paranee 

(2
 

 
Työllisyysaste > 60% 
Työttömyys < 10 % 
 
 
 
Koulutusindeksi kas-
vaa 
 
 
 
 
 
Peruskoulun päättä-
neet jatkavat toisella 
asteella (100%) 

Tyytyväinen asia-
kas 

Palvelujen saata-
vuus, laatu ja vaikut-
tavuus 
 
Osallisuuden kehit-
täminen 
 

Laatu (toimin-
ta)järjestelmän toteu-
tus (toimialat ja yh-
teiset palvelut) 
 
Asiakaspalautejär-
jestelmän vakiinnut-
taminen (sosiaali- ja 
terveystoimiala) 

Hoito- ja palveluta-
kuun toteutuminen 
 
 
 
Asiakaspalaute pa-
ranee 
 

1)
 Kansantautien summaindeksi muodostuu suomalaisten kansantaudeista, joita ovat diabe-

tes, psykoosit, sydämen vajaatoiminta, nivelreuma, astma, verenpaine ja sepelvaltimotauti. 
Koko maan arvo on 100. 
 
2)

 Menetetyt elinvuodet (PYLL = Potential Years of Life Lost) – indeksi 
 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset pää-
määrät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet 2011 
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Osaava ja motivoitu-
nut henkilöstö 

Työuran kestävä 
jatkuva oppiminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammattitaitoisen 
henkilöstön saata-

Työyksiköiden kehit-
tämissuunnitelmat, 
joka toinen vuosi, 
seuraava 2011 (työ-
yksiköt) 
 
Henkilöstöstrategian 
tarkistus ja toimenpi-
deohjelman laadinta 
(henkilöstöhallinto ja 
työyksiköt) 
 

Työyksiköiden ja 
henkilöstön kehittä-
missuunnitelmat 
kaikilla yksiköillä 
 
 
 
 
 
 
 
Lääkärivirkojen täyt-
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vuus Kainuun maakunnan 
kiinnostavuutta työ-
paikkana tehoste-
taan (toimialat, vies-
tintä ja markkinointi) 

töaste paranee  
 

Henkilöstön työhy-
vinvointi 
 

Henkilöstön hyvä 
toimintakyky ja työ-
tyytyväisyys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön vahva 
osallistuminen ja 
hyvä sitoutuneisuus 

Työyksiköiden kehit-
tämissuunnitelmat, 
joka toinen vuosi, 
seuraava 2011 (työ-
yksiköt) 
 
Työhyvinvointi-
kyselyn tulokset ana-
lysoidaan ja kehittä-
missuunnitelmat 
laaditaan (työyksiköt) 
 
Ennaltaehkäisevä 
toiminta ja työsuoje-
lutyö (työyksiköt) 
 
Sisäisen viestinnän 
ja vuorovaikutuksen 
parantaminen (työ-
yksiköt) 

Työyhteisöjen työhy-
vinvointikyselyn tu-
lokset parantuvat 
 
 
Sairauspoissaolot ja 
työtapaturmat vä-
henevät 
 
 
 
Keskimääräinen 
eläkkeelle siirty-
misikä nousee 0,5 
vuotta/vuosi 

 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset pää-
määrät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Lisäarvoa asiakkaille Asiakaslähtöiset 
tuotteet ja palvelut 
 

Palvelutuotannon 
vaikuttavuuden pa-
rantaminen (toimi-
alat) 

Asiakastyytyväisyys 
paranee 
 

Johtamisjärjestelmän 
toimivuus (manage-
ment) 

Selkeät pelisäännöt 
ja niiden noudatta-
minen 
 
 
 
 
Toimiva poliittinen 
johtaminen 

Johtamisbarometrin 
käyttöön otto joka 
toinen vuosi, aloitus 
2011 (yhteiset palve-
lut/henkilöstö-
hallinto) 
 
Kainuun malli 2013 
valmistelu 

Johtamisbarometri 
on käytössä 2011 
 
 
 
 
Ratkaisu on valmis 
2011 

Hyvä yhteistoiminta, 
esimiestyö ja johta-
minen (leadership) 
 

Hyvä esimiestoiminta Kehittämiskeskuste-
lut ja esimieskoulu-
tus 
 

Johtamisbarometri ja  
työhyvinvointikyselyn 
tulokset parantuvat 
 
Kehittämiskeskuste-
luiden käyntiaste 
100% 

 

 
Talous 

 

Strategiset pää-
määrät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Tasapainoinen talo-
us 
 

Peruskuntien talou-
den tila  
 

Ennakointi ja kun-
tayhteistyö 

Menojen kasvu <= 
tulojen kasvu 
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Maakunnan tulojen 
ja menojen tasapai-
no 

Kustannustehokkuus 
 

Palvelujen tarpeen ja 
toimenpiteiden yh-
teensovittaminen 

Palvelujen tuotteis-
taminen ja kustan-
nuslaskentajärjes-
telmän luominen 
(talouspalvelut vas-
tuualue) 
 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarveva-
kioidut menot < 90 
 
Nuorisoasteen VOS 
(valtion maksuosuus) 
kattaa 96% kuluista. 

 

 
Kainuun elinvoima 

 

Strategiset pää-
määrät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Aluetalouden vahvis-
taminen 
 

Kainuun menestyy 
maakuntien joukossa 
 

Maakuntaohjelman 
ja erillisstrategioitten 
toteuttaminen (suun-
nittelu ja kehittämi-
nen tulosalue) 
 
Toimiva kehittämis-
kumppanuus (suun-
nittelu ja kehittämi-
nen tulosalue sekä 
toimialat) 

Alueen BKT:n
 (1

 kehi-
tys (BKT/asukas) 
suhteessa muuhun 
maahan, maan kes-
kiarvo +1% 
 
BTV -indikaatori

 (2
, 

sijoitus valtakunnalli-
sesti nousee 
 

Vankka tulevaisuu-
den usko 

Kansalaisten luotta-
mus tulevaisuuteen-
sa Kainuussa 
 
 
 
 
Terve yhteiskuntara-
kenne 
 

Onnistunut Kainuun 
markkinointi ja yh-
teisten perusviestien 
välittäminen (markki-
nointi ja viestintäyk-
sikkö) 
 
Yritysten ja työpaik-
kojen lisääminen. 
(suunnittelu ja kehit-
täminen tulosalue 
yhteistyökumppanit) 
 

Väkiluku >= tilasto-
keskuksen ennuste 
 
 
 
 
 
Syntyneet lapset > 
edellisenä vuonna 
syntyneet lapset 

 
1)       

BKT = bruttokansantuote: ilmoittaa tuotannon kokonaisarvon (tuotetun arvonlisäyk-
sen). 
 

2)
 BTV -indikaattori: bruttokansantuotteen, työllisyyden ja väestön vuosimuutosten kes-

kimääräinen poikkeama kokomaan kehityksestä ko. vuosijaksolla 
 

 
 
 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2011  

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

Merkittävä tavanomaisesta poikkeava koko organisaatiota kuormittanut työtehtävä oli Kai-
nuun hallintokokeilun jatkovalmistelutyö Kainuussa. Hallintokokeilun jatkamisen vuoden 2016 
loppuun mahdollistanut laki annettiin (508/2011) toukokuussa. Kokeilun jatkamisesta ei saatu 
lain edellyttämää kokeilualueen kuntien yksimielistä päätöstä. Hallintokokeilu päättyy vuoden 
2012 lopussa. Uuden palvelumallin 2013 esivalmistelu käynnistettiin ennakoivasti joulukuun 
lopussa. 
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Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Hyvinvoiva ja toimintakykyinen 
kainuulainen  
Hyvinvointistrategian laadinta, valmis 
2011 (sosiaali- ja terveysalan tutki-
mus- ja kehittämisyksikkö) 
 
 
 
Työllisyysstrategian laadinta, valmis 
2011 (suunnittelu ja kehittäminen 
tulosalue) 
 
 
Korkea-asteen koulutuksen edunval-
vonta (suunnittelu ja kehittäminen 
tulosalue sekä koulutustoimiala)  
 
 
 
 
 
 
 
Aloituspaikkojen mitoitus suhteessa 
kysyntään (koulutustoimiala) 
 
Tyytyväinen asiakas 
Laatu (toiminta)järjestelmän toteutus 
(toimialat ja yhteiset palvelut) 
 
Asiakaspalautejärjestelmän vakiinnut-
taminen (sosiaali- ja terveystoimiala) 

 
 
Hyvinvointikertomus on valmistunut ja on käsitelty 
kuntien kanssa. Varsinaisen hyvinvointistrategian 
laatimisesta ei ole aloitettu. Työn kytkeminen seu-
raavaan maakuntaohjelmaan päivitykseen linjattiin 
maakuntavaltuuston työkokouksessa 9.5.2011. 
 
Käynnissä olevien työllisyyshankkeitten kartoitus on 
tehty. Työryhmä on nimetty ja työllisyysstrategian 
laadinta on käynnistetty. Mukana ovat kaikki Kai-
nuun kunnat. Määräaika on vuoden 2012 loppu. 
 
Maakuntahallituksen asettaman (MH I  27.9.2010 § 
193) Korkea-asteen koulutuksen kehittämistyöryh-
män loppuraportti raportti valmistui. Opetus- ja kult-
tuuriministeriölle lähetettiin 1.7.2011 selvityspyyntö 
uudentyyppisen yliopistollista koulutusta ja tutkimus-
ta toteuttavan Lönnrot -verkkoyliopiston perustami-
sesta Kajaaniin. Maakuntahallitus on käsitellyt kor-
kea-asteen koulutusta 2.5., 23.5., 7.6., 30.8.2011 ja 
10.10.2011.  
 
Toteutui. 
 
 
 
 
Toimialat raportoivat. 
 
Sote-toimiala raportoi. 
 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö 
Työyksiköiden kehittämissuunnitel-
mat, joka toinen vuosi, seuraava 2011 
(työyksiköt) 
 
Henkilöstöstrategian tarkistus ja toi-
menpideohjelman laadinta (henkilös-
töhallinto ja työyksiköt) 
 
Kainuun maakunnan kiinnostavuutta 
työpaikkana tehostetaan (toimialat, 
viestintä ja markkinointi) 
 
 
Henkilöstön työhyvinvointi 
 
Työyksiköiden kehittämissuunnitel-
mat, joka toinen vuosi, seuraava 2011 
(työyksiköt) 
 

 
 
Työyksiköiden kehittämissuunnitelmat on laadittu ja 
palautettu lähes 100 %. 
 
Henkilöstöstrategian toteutumista on analysoitu 
yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa ja 
toimenpideluettelo vuodelle 2012 on laadittu. 
 
Rekrytointityöryhmä on organisoitu ja työ on käyn-
nistynyt. Rekrytointiesitteiden yms. materiaalin 
suunnittelutyö on käynnistetty yhteistoiminnassa 
viestintäyksikön kanssa. 
 
 
 
Työhyvinvointikyselyjen tulokset lähetetty on työyk-
siköihin analysointia varten. Työyksiköistä lähes 100 
% on palauttanut kehittämissuunnitelmansa määrä-
aikaan mennessä. 
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Työhyvinvointikyselyn tulokset analy-
soidaan ja kehittämissuunnitelmat 
laaditaan (työyksiköt) 
 
Ennaltaehkäisevä toiminta ja työsuo-
jelutyö (työyksiköt) 
 
 
 
 
Sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuk-
sen parantaminen (työyksiköt) 
 

 
Henkilöstöpalvelut on koonnut laaditut kehittämis-
suunnitelmat. Laadittu lähes 100 %. 
 
 
Työsuojelutarkastuksia eri työpisteisiin on tehty 15 
kpl, lisäksi työpaikkakäyntejä työsuojeluvaltuutettu-
jen toimesta. Avack alert -hiljaisia hälytysjärjestelmiä 
asennettu on työyksiköihin turvallisuustason paran-
tamiseksi.  
 
Maakunta -kuntayhtymän ja kuntien yhteinen Intra-
työryhmä valmistelee uutta intranet – ratkaisua 
(henkilöstön käyttöön rajattu verkkopalvelu). 

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Lisäarvoa asiakkaille 
Palvelutuotannon vaikuttavuuden 
parantaminen (toimialat) 
 
 
Johtamisjärjestelmän toimivuus 
(management) 
Selkeät pelisäännöt ja niiden noudat-
taminen 
 
Toimiva poliittinen johtaminen 
 
 
 
 
 
Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja 
johtaminen (leadership) 
Kehittämiskeskustelut ja esimieskou-
lutus 

 
Kuntakierros palvelutuotannon järjestämisestä toteu-
tettiin huhti-toukokuussa. Käytössä olivat kuntakoh-
taiset hyvinvointikertomukset. 
 
 
 
Johtamisjärjestelmässä on heikkouksia, jotka mm. 
johtivat merkittävään alijäämän syntyyn v.2011. 
 
 
Kainuun mallin jatkolaki on annettu 13.5.2011 (L 
508/2011). Päätös jatkosta oli kuntien valmistelussa. 
Em. kokeilulain 2 §:n ehto ei toteutunut ja Kainuun 
hallintokokeilu päättyy 31.12.2012. Puolanka ei hy-
väksynyt perussopimusluonnosta. 
 
 
Kehittämiskeskustelut on käyty n. 100%. Esimies-
koulutus on valmisteltu vuodelle 2012. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Tasapainoinen talous 
Ennakointi ja kuntayhteistyö 
 
 
 
Kustannustehokkuus 
Palvelujen tuotteistaminen ja kustan-
nuslaskentajärjestelmän luominen 
(talouspalvelut vastuualue) 
 

 
Kuntakierrokset tehtiin huhti-toukokuussa. Rahoitus-
neuvottelu käytiin kuntien kanssa 31.5.2011 ja 
27.9.2011. 
 
 
Erikoissairaanhoitoon rakennetaan diagnooseihin 
perustuvaa kustannuslaskentajärjestelmää (DRG) 
yhteistyössä Pohjoisten sairaanhoitopiirien kanssa. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Aluetalouden vahvistaminen 
Maakuntaohjelman ja erillis-
strategioitten toteuttaminen (suunnit-
telu ja kehittäminen tulosalue) 
 
Toimiva kehittämiskumppanuus 
(suunnittelu ja kehittäminen tulosalue 
sekä toimialat) 
 
Vankka tulevaisuuden usko 
Onnistunut Kainuun markkinointi ja 
yhteisten perusviestien välittäminen 

 
Tehtiin strategiaähkyn selvitystyö. Maakuntavaltuus-
to käsitteli asiaa työkokouksessa 9.5.2011.  
TOTSU 2012-2013 valmisteltiin. 
Valmisteltiin Kainuun edunvalvonta ja hankeluettelo 
2012 asiakirja. 
 
Maakunnan strategiaryhmä kokoontui 16.5.2011 ja 
22.11.2011. 
 
Käynnistettiin Kainuun markkinointistrategian valmis-
telu. Osahankkeina Kainuun Helsingissä 2014, 
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(markkinointi ja viestintäyksikkö) 
 
Yritysten ja työpaikkojen lisääminen. 
(suunnittelu ja kehittäminen tulosalue 
yhteistyökumppanit) 

maakuntakuvatutkimus 2012, Herkut Helsinkiin 2011 
– 2013, lähiruoka 2011 – 2013 ja kulttuuri-info 2011 
– 2103. 
 
Kainuun työpaikat 2008: 30 002 

 
 

 
 
 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 
 

Asukas, asiakas 
 

     

 
Kansantauti-indeksi 
(vakioitu) 

130,0 130,0 130,3 129,5 129,4 

Sairastavuusindeksi 
(vakioitu) 

121,3 120,5 120,1 120,0 viimeisin 
arvo v. 
2010 
(120,1) 

Työllisyysaste 61,9 62,2 61,8 > 60 viimeisin 
arvo v. 
2010 
(61,8) 

Työttömyys-% 13,5 15,1 13,6 < 10 12,5 

Koulutustasomittain 280 285   viimeisin 
arvo v. 
2009 
(285) 

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

ESH: - 
PTH: 
suun th. 

ESH: 31  
PTH:  - 

ESH: 23 
PTH: 
suun th. 

 Ei jonoja ESH: 40 
PTH: 
suun th. 
206 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

3,31   3,41    _ 
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Sairauspoissaolot, pv/htv 12,0 11,8 12,2 < 12,0 12,1 

Keskimääräinen eläkeikä, 
vuotta 

58,6 58,8  
 

60,0  
 

> 60,0 
 

59,9 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

     

Esimiestyön toteutuminen  
(1 -5) 

  3,36   

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi ( %) 

n. 80 % n. 90 % n. 90 % 100 %  n. 100 % 

Talous      

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

Sija 1: 
(89 / 100) 

Sija 2: 
(91 / 100) 

 Sija 1 – 3 
(90 / 100) 

Sija 4: 
(94/100) 

Kainuun elinvoima      

Alueen BKT 25 059 22057   viimeisin 
arvo v. 
2009 
(22057) 

BTV -indikaattori 0,9 -3.26   viimeisin 
arvo v. 
2009 (-
3.26) 

Väkiluku 83 160 82 634 82 073 82 000 81 280 

Syntyneet lapset 750 810 764 700 732 

          

1.8.1.2 Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi 

Vastuuhenkilö: Sisäinen tarkastaja Harri Turkulainen 

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

Arvot 
Tarkastuslautakunta toimii oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti arvioitavien kohteidensa suh-
teen. Tarkastuslautakunnan toiminta on avointa ottaen kuitenkin huomioon ne reunaehdot, joita 
tehtävän hoidossa käytävien keskustelujen luottamuksellisuus ja mahdollisesti salassa pidettä-
vyys edellyttävät. 

Visio 2015 
Tarkastustoimi tukee, ohjaa ja valvoo, että toimialat ja tulosalueet täyttävät palvelujen järjestä-
miselle asetetut vaatimukset maakuntavaltuuston tahtoa toteuttaessaan sekä varmistaa kirjan-
pidon oikeellisuuden ja turvaa toiminnan laillisuuden ja julkisen luotettavuuden. 

 
 

Asiakas ja asukas 

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

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-
voitteisiin päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden to-
teutumiseksi ja kuka 
toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 
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Tyytyväiset asiakkaat Maakuntaan tehtävät 
tutustumis- ja arvioin-
tikierrokset 

Lautakunnan työoh-
jelma 

Kokouksista vähin-
tään 25 % pidetään 
Kajaanin ulkopuolella 

 
 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Osaava ja motivoitu-
nut henkilökunta 
(~tarkastuslautakunta
) 

Koulutustarjonnan 
hyödyntäminen 

Koulutustarjonnan 
seuraaminen ja tuo-
minen lautakunnan 
käsittelyyn 

Koulutuksiin osallis-
tuminen, vähintään 3 
pv/jäsen 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Lisäarvo asiakkaille 
 
 
Hyvä yhteistoiminta, 
esimiestyö ja johta-
minen 

Mittariston kehittymi-
nen 
 
Lautakunnan ja val-
tuuston sekä hallituk-
sen puheenjohtajis-
ton vuoropuhelu 
 
Yhteistyö muiden 
tarkastusltk:n kanssa 

Arviointikertomuksen 
riittävän laaja käsitte-
ly 
Palautetilaisuuksien 
järjestäminen 
 
 
 
Lautakunnan työoh-
jelma 

Arviointikertomuksen 
sisällön kehittyminen  
 
Palaute puheenjohta-
jistolta 
 
 
 
1 maakunnallinen 
yhteiskoulutus tai 
kokous 

 

Talous 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kustannustehokkuus Voimavarojen oikea 
kohdentaminen 

Talousarvion toteu-
tuman seuranta ja 
analysointi 

Voimavarojen seu-
ranta säännöllisesti 
(väh. 3 krt/v) 

 

TOTEUMA 1.1.–31.12.  
(vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 

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

 
 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

25 % kokouksista pidetään Kajaanin 
ulkopuolella. 
 
 

Pidetty 12 kokousta joista kaksi Kajaanin ulkopuolel-
la. Työohjelma suosi Kajaania kokouspaikkana. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Jäsenet osallistuvat koulutuksiin väh. 
3 pv/jäsen 
 

Kaikkiaan 10 koulutuspäivää kuudelle eri jäsenelle.  
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Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Arviointikertomuksen sisällön kehitty-
minen 
1 maakunnallinen yhteiskoulutus tai 
kokous 

Arviointikertomus laadittu ja käsitelty valtuustossa 
kesäkuussa. 
 
Yhteiskoulutus  järjestetty 10.10. Vuokatissa. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Voimavarojen seuranta säännöllisesti 
(väh. 3 krt/v) 

Raportoitu 1-4/2011, 1-7/2011 sekä 1-10/2011 talo-
usarvion toteutumat. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

- - 

 

 
   

Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 
tavoite 

TP 2011 
 

Asukas, asiakas 
 

     

Kokouksia Kajaanin ulko-
puolella (%) 

18,1 % 18,1 % 36,3 % 25 % 17 % 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Koulutuspäiviä/jäsen  3,4 (24 pv 
yhteensä) 

2,4 (17 pv 
yhteensä) 

2,6 (18 
pv yht.) 

3 1,7 ( 10 
pv yht.) 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

     

Maakunnallinen yhteiskoko-
us tai -koulutus 

0 1 0 1 1 

Talous      

Raportointikerrat lautakun-
nalle 

4 3 4 3 3 

Kainuun elinvoima      

Ei käytössä - - - - - 
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1.8.1.3 Maakuntahallitus 
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1.8.1.4  Suunnittelu- ja kehittäminen tulosalue 

 
 Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen 

Perustehtävä 
Tulosalue vastaa alueiden kehittämislaissa, maakäyttö- ja rakennuslaissa, Kainuun hallintoko-
keilulaissa ja aluehallinnon uudistamista koskevassa lainsäädännössä maakunnan liitolle määri-
tetyistä tehtävistä, maakunnan viestinnästä ja markkinoinnista sekä kuntayhtymän strategiasta. 

Arvot 
Vastuullinen asiantuntemus, avoin vuorovaikutus ja keskinäinen luottamus 
 

Visio 2015 
Tulosalue on arvostettu Kainuun kehittäjä ja haluttu yhteistyökumppani 
 

 

 
Asiakas ja asukas 

 

Strategiset päämää-
rät  
(sitovat tavoitteet eli 
mitä tulee saavuttaa) 
(suluissa on kiinnitys 
maakuntavaltuuston 
tuloskortin päämää-
rin, organisaatio ja 
inhimilliset) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-
voitteisiin päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden to-
teutumiseksi ja kuka 
toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

Vaikuttava toiminta  
(hyvinvoiva ja toimin-
takykyinen kainuulai-
nen) 
 
Asiantunteva, ripeä ja 
tasa-arvoinen palve-
lu. 
(tyytyväinen asiakas) 
 

Toimiva vuorovaiku-
tus tulosalueen ja 
asukkaiden sekä 
yhteistyöryhmien 
kesken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimiva palveluketju 
ja yhteistyö (ulkoinen 
ja sisäinen). 

Sidosryhmäkysely 
otetaan käyttöön. 
 
Viestintäkanavia käy-
tetään tehokkaasti. 
Vuorovaikutuksellisia 
elementtejä lisätään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hankeasioiden käsit-
tely hanketiimin ja 
rahoitusryhmän kaut-
ta. 
 

Sidosryhmäkysely on 
otettu käyttöön 
 
Omat julkaisut ilmes-
tyvät säännöllisesti 
vuosittaisen viestin-
täsuunnitelman mu-
kaisesti.  
Yksi uusi vuorovaiku-
tuselementti on otettu 
käyttöön.  
 
Kansalaisvaikuttami-
sen ohjelman mu-
kaisten toimenpitei-
den toteutuminen. 
 
Käsittelyajat, hanke-
hakemukset 3 kk 
kuluessa ja maksa-
tukset 30 päivän ku-
luessa siitä, kun 
asiapaperit ovat kun-
nossa. 

 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Osaavaa ja motivoi-
tunut henkilöstö 
(osaava ja motivoitu-

Henkilöstöllä on halu, 
valmius ja resurssit 
oman ammattitaiton-

Kehityskeskustelut 
käydään kattavasti.  
 

Kehityskeskustelut on 
käyty huhtikuun lop-
puun mennessä ja 
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nut henkilöstö) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön hyvä 
työhyvinvointi  
(henkilöstön työhy-
vinvointi) 

sa kehittämiseen 
(uudistumiskyky). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimiva vuorovaiku-
tus. 
 
 

 
 
 
 
Henkilöstöä kannus-
tetaan ja henkilöstölle 
annetaan mahdolli-
suus kouluttautumi-
seen ja osaamisen 
kehittämiseen.  
 
Tulosalueen palaverit 
ja tilaisuudet pidetään 
säännöllisesti  
 
 
 
 
Työhyvinvointikartoi-
tus määräajoin (2 
vuoden välein). 

sovitut kehittämistoi-
menpiteet on tehty  
 
 
Henkilöstötilinpäätök-
sen koulutuspäivät  
χ2011  ≥  χ2010. 
 
 
 
 
Tulosalueen palave-
reja pidetään 9 kertaa 
vuodessa noin 4 vii-
kon välein kesäloma-
kautta lukuun otta-
matta.  
 
Kokonaistulos on 
parempi kuin edelli-
sessä työhyvinvointi-
kartoituksessa. (kar-
toitusvuodet ovat 
2010 ja 2012) 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kuntayhtymän stra-
tegia ohjaa toimintaa 
ja kustannustehok-
kuutta. 
(hyvä esimiestoiminta 
ja johtaminen; johta-
misjärjestelmän toi-
mivuus) 
 
Yhteistyöprosessit 
ovat sujuvia ja niihin 
on sitouduttu. 
(lisäarvoa asiakkaille) 

Toimiva vuorovaikut-
teinen johtamis- ja 
tiimijärjestelmä. 
 
 
 
 
 
Sidosryhmäyhteis-
työn toimivuus sekä 
osallistavat, kiinnos-
tavat ja avoimet yh-
teistoimintafoorumit 
 

Yhteinen johtamisba-
rometri otetaan käyt-
töön. 
 
 
 
 
 
Tulosyksiköiden ul-
koisen ja sisäisen 
yhteistyön kehittämi-
nen ja osaamisen 
hyödyntäminen. 
 
Toimintatapojen it-
searviointi ja kehittä-
minen. 
 

Johtamisbarometri on 
otettu käyttöön. 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyöverkostoihin 
osallistuminen, arvi-
oidaan kehityskes-
kusteluissa. 
 
 
Palvelutuotannon 
laadun ja vaikutta-
vuuden seuranta 
sekä arviointi toteutu-
vat tulosalueilla. 

 
Talous 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Käytettävissä on 
sopivat resurssit toi-
minnan menestyk-
sekkääseen hoitami-
seen.    
(tasapainoinen talous 
ja kustannustehok-

Onnistunut toiminnan 
ja talouden suunnitte-
lu, joka mahdollistaa 
laadukkaan toimin-
nan ja kehittämisen. 
 

Ennakointi sekä toi-
minnan ja talouden 
seuranta.  
Resurssien kustan-
nustehokas käyttö 

Vuosisuunnitelman 
toteutumisaste ja 
talousarviossa pysy-
minen.  
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kuus) 

 

 
Kainuun elinvoima 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kainuun aluetalou-
den, kilpailukyvyn ja 
vetovoiman vahvis-
taminen.  
(aluetalouden vahvis-
taminen) 
 
 
 
 
Vahvistaa kainuulais-
ten tulevaisuudenus-
koa 
(vankka tulevaisuu-
den usko) 

Kilpailukykyiset toi-
mintaympäristö, 
osaaminen ja yrityk-
set 
 
 
Onnistunut edunval-
vonta 
 
 
Elinkeinojen kasvu ja 
uusiutuminen 

Maakuntaohjelman 
toteuttaminen. 
 
 
 
 
Edunvalvontateemo-
jen ajaminen. 
 
 
Elinkeino- ja työlli-
syyspolitiikan toteut-
taminen 

Maakuntaohjelman 
seurantaraportti ja -
indikaattorit. 
 
 
 
Edunvalvontateemo-
jen toteutumisen 
arviointi 
 
TOTSU:n seuranta-
raportti- ja indikaatto-
rit 

 
 
Vastuuhenkilö: Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2011  

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

 
Tulosalueen merkittävimmät tavanomaisesta poikkeavat työtehtävät olivat Kainuun hallinto-
kokeilun jatkovalmistelutyön koordinointi Kainuussa, strategiaähkyn selvitystyö sekä koko 
konsernin strategiatyö ja osallistuminen konsernin talous- ja seurantaraporttien kehitystyö-
hön.  
 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Sidosryhmäkysely otetaan käyttöön. 
 
Viestintäkanavia käytetään tehok-
kaasti. Vuorovaikutuksellisia element-
tejä lisätään. 
 
 
Hankeasioiden käsittely hanketiimin ja 
rahoitusryhmän kautta 

Ei ole tehty. 
 
Kuntakierrokset on toteutettu. 
 
 
Kansalaisvaikuttamisen ohjelman päivitys aloitettu. 
 
Toteutunut. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Kehityskeskustelut käydään kattavas-
ti.  
Henkilöstöä kannustetaan ja henkilös-
tölle annetaan mahdollisuus koulut-
tautumiseen ja osaamisen kehittämi-
seen.  
 
Tulosalueen palaverit ja tilaisuudet 

Käyty. 
 
 
Ei muutoksia. 
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pidetään säännöllisesti. 
 
Työhyvinvointikartoitus määräajoin (2 
vuoden välein). 

Toteutuneet. 
 
Vuoden 2010 tulokset analysoitu ja työhyvinvointi-
suunnitelma on laadittu. 
 

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Yhteinen johtamisbarometri otetaan 
käyttöön. 
 
Tulosyksiköiden ulkoisen ja sisäisen 
yhteistyön kehittäminen ja osaamisen 
hyödyntäminen. 
 
Toimintatapojen itsearviointi ja kehit-
täminen. 

Toteutettu vuoden 2010 työhyvinvointikyselyn yh-
teydessä. 
 
Henkilöstön tehtävänkuvaukset on tarkistettu.  
 
 
 
Aloitettu/jatketaan. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Ennakointi sekä toiminnan ja talouden 
seuranta. 
  
Resurssien kustannustehokas käyttö 
. 

Toteutunut. 
 
 
Suunnitelman mukaisesti. 
 
Talousarvion kohdan palvelujen ostot alittuneet, 
koska osa yhteistyöhankkeista ei ole käynnistynyt tai 
on siirtynyt tulevalle vuodelle. Yhteistoimintaosuuk-
sien osalta maksatukset tulevat viiveellä, mutta mää-
rärahat on kuitenkin varattava vuosittain. Lisäksi 
asiakirjojen tms. painatuksiin varatut määrärahat 
ovat osittain käyttämättä, koska esim. maakunta-
kaavan painatus on siirtynyt seuraavalle vuodelle. 
Alueidenkäytön asiantuntijapalveluista osa jäi käyt-
tämättä, koska kaikki suunnitellut maakuntakaavan 
selvitykset eivät toteutuneet suunnitelman mukaises-
ti ja osa selvityksistä on siirtynyt toteutettavaksi tule-
vina vuosina. Kasvava tarve on mm. maakuntaoh-
jelman valmisteluun liittyvien asiantuntijapalveluiden 
ostoihin v. 2012. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Maakuntaohjelman toteuttaminen. 
 
 
Edunvalvontateemojen ajaminen. 
 
 
 
 
Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteut-
taminen. 

TOTSU ja maakuntaohjelman seurantaraportti on 
valmisteltu/hyväksytty maakuntavaltuustossa.   
 
Yhteistyökumppaneina tarkastelujaksolla ovat mm. 
Kainuun kansanedustajat sekä Itä- ja Pohjois-
Suomen neuvottelukunnat. Edunvalvontaa varten on 
aloitettu hankeluettelon valmistelu. 
 
Rahoitusta on kohdennettu maakuntaohjelman mu-
kaisiin kehittämiskärkiin. 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 

Asiakas ja asukas 
 

     

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

    4 sisäisen 
ja 4 ulkoi-
sen tiedo-
tuksen 
lehteä 
ilmes-
tynyt sekä 
9 uutiskir-
jettä.  
Facebook  
1 195 
osal-
listujaa.  

Hankeasioiden käsittelyajat 
hankehakemukset 
/maksatukset 

3 kk/30 pv 3 kk/30 pv n. 3 kk/30 
pv (kaksi 
hanketta 
meni pit-
käksi) 

3 kk/30 pv 3 kk/25 pv 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Tulosalueen palaverit 5 16 10 9 8 

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

ka 3,31  ka 3,36 Tulos 
parempi 
kuin edel-
linen 

Mittaus 
2012. 

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi/huhtikuun loppuun 
mennessä. 

 käyty 
osittain 

100 % 100 % 100 % 

Talous      

Vuosisuunnitelman toteu-
tumisaste ja talousarviossa 
pysyminen. 

99,9 % 73,3 % 82,3 % Talousar-
viossa 
pysy-
minen 

63,7 % 



Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
Vuosikertomus 2011 

59 

 

1.8.1.5 Yhteiset palvelut 

 
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi 

Perustehtävä 
Tuotamme ja järjestämme maakunnalle ja kunnille kilpailukykyiset tukipalvelut: hallintopalvelut, 
tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, tekniset palvelut, materiaalipalvelut, 
kuljetuspalvelut, ravintopalvelut ja asiamiespalvelut. 

Arvot 
Tulevaisuuden usko, Avoimuus ja luottamus, Oikeudenmukaisuus, Asiakaslähtöisyys, Vastuulli-
suus, Tuloksellisuus 

Visio 2015 
Yhteiset palvelut on keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva palveluyksikkö, joka kykenee 
kilpailukykyisesti tarjoamaan palveluja julkishallinnolle 

 

 
Asiakas ja asukas 

 

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

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-
voitteisiin päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden to-
teutumiseksi ja kuka 
toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

Tyytyväiset asiak-
kaat, jotka saavat 
lisäarvoa palveluis-
tamme 

Toimivat, laadukkaat 
ja helposti saatavat 
palvelut. 

Pyydetään kehittäjä-
asiakkaita mukaan 
suunnitteluun (vas-
tuualuepäälliköt) 

Asiakastyytyväisyys-
kyselyn tulos on > 
3,78 (2009). 

 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Osaava, toimintaky-
kyinen, työhönsä 
sitoutunut ja työtyyty-
väinen henkilöstö 

Hyvä johtaminen Säännölliset työpaik-
kakokoukset, kehi-
tyskeskustelut ja 
työhyvinvointisuunni-
telmat laadittu (vas-
tuualuepäälliköt) 

Työtyytyväisyys-
kyselyn tulos on > 
3,29 (2008) 

 

 
Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Tehokkaasti tuotetut 
palvelut  
 

Toimivat prosessit ja 
sähköisten järjestel-
mien hyödyntäminen 
 

Käyttäjätunnusten 
hallinnointiprosessi 
sähköistetään (Tieto-
hallinto) 
 
Sähköinen kehitys-
keskusteluohjelma 
(Henkilöstöpalvelut) 

Projekti käynnistyy 
2011 
 
 
 
Käyttöönotto v. 2011 
maakunta + kunnat 

 

 
Talous 
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Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Tuottavuuden kasvu  
 

Palvelut tuotetaan 
kustannustehokkaasti 

Keskitytään ydinteh-
täviin ja tarkistetaan 
palveluprosessit (vas-
tuualuepäälliköt) 

Kuntien kanssa jaet-
tavien tukipalveluiden 
kustannukset eivät 
reaalisesti kasva 

 
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2011 

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

Yhteisissä palveluissa on edelleen parannettu toimintojen tehokuutta mm. tietojärjestelmien 
päivitysten avulla: sähköinen kehityskeskustelu, Sap -suunnittelu ja -raportointi, potilastieto-
järjestelmän uusiminen, välinehuollon tietojärjestelmä sekä intranetin uusiminen. Lisäksi on 
tehty mm. tuotantokeittiöselvitys yhteistyössä Mamsellin kanssa ja kuljetuspalveluita on edel-
leen kehitetty mm. kutsuohjatun palveluliikenteen ohjauksen avulla. Teknisissä palveluissa 
on keskitytty mm. uusien tilojen rakentamiseen keskussairaalan yhteyteen. 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Pyydetään kehittäjäasiakkaita mukaan 
suunnitteluun (vastuualuepäälliköt) 
 

- Tilojen suunnitteluun on pyydetty mukaan asi-
akkaita 

- Talouspalveluiden järjestelmien käyttöönotossa 
mukana asiakkaiden (kunnat) edustus.  

- Hankinnoissa tarjouspyyntöjen sisältöä on 
laadittu yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

- Henkilöstöpalvelut tekee yhteistyötä kuntien 
työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden 
kanssa. Järjestetty työsuojelupäälliköiden / 
vast. toimesta yhteisiä kokouksia v. 2011 aika-
na. Syksyllä 2011 järjestetään ky:n ja kuntien 
työsuojeluhenkilöstölle+esimiehille työsuojelun 
peruskurssi. 

- Kuljetuspalveluissa on ohjausryhmä, jossa 
mukana käyttäjän ja palveluntuottajan edusta-
jat. 

- Tietohallinnolla ja Kajaanin kaupungilla on 
yhteinen tietohallinnon kehittämisen johtoryh-
mä. 

- Yhteistyö Tiera Oy:n kanssa 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Säännölliset työpaikkakokoukset, kehi-
tyskeskustelut ja työhyvinvointisuunni-
telmat laadittu (vastuualuepäälliköt) 

- Kehityskeskustelut on käyty 84 % (Tekniset 
palvelut 0 %) 

- Yhteisten palveluiden vastuualueiden työhvyin-
vointisuunnitelmat on tehty 

- Työpaikkakokouksia pidetään säännöllisesti 

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Käyttäjätunnusten hallinnointiprosessi 
sähköistetään (Tietohallinto) 
 
Sähköinen kehityskeskusteluohjelma 
(Henkilöstöpalvelut) 

- Pilotointi käynnissä ja suunnitellaan yhteistyötä 
Tieran kanssa 

 
- Kehityskeskusteluohjelma on käytössä. Otettu 

käyttöön tammikuussa 2011 koko kuntayhty-
mässä. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

  Keskitytään ydintehtäviin ja tarkistetaan  - Hallintopalveluissa on korjattu asianhallinta- ja 
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  palveluprosessit (vastuualuepäälliköt) 
 

kirjaamoprosesseja. 
- Teknisiin palveluihin on perustettu projektitoi-

misto rakennusprojektien toteuttamista varten. 
- Hankintaprosessia on parannettu  
- Tietohallinnon prosessien tarkistaminen on 

käynnistynyt  

 
         

 
  
 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 
 

Asukas, asiakas 
 

     

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

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) (1 – 5) 

   3,3   3,3   > 3,3 ei mitata 

Sairauspoissaolot, pv /htv    8,3  9,9  11,4 < 11,0 9,5 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

     

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi 

100 % 
 

100 % 100 % 100 % 84 % 

Talous      

Kuntien kanssa jaettavien 
tukipalveluiden kustannus-
ten kehitys, menojen kasvu 

1,6 % 4,2 % 2,8 % 0,5 % 0,3 % 
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1.8.1.6 Koulutustoimiala 

 
Vastuuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen 

Missio / perustehtävä 
Kainuun koulutustoimiala tuottaa korkeatasoisia toisen asteen koulutuspalveluja. 

Visio 2017 
Koulutustoimiala on valtakunnallisesti kilpailukykyinen koulutuspalveluiden järjestäjä. 

Toimintaperiaatteet (arvot) 
Oikeudenmukaisuus, tuloksellisuus, tulevaisuuden usko, asiakaslähtöisyys, vastuunotto, avoi-
muus ja luottamus 

 

 
Asiakas ja asukas, 

elinvoimainen Kainuu 
 

Strategiset päämäärät  
(sitovat tavoitteet eli mitä 
tulee saavuttaa) 

Menestystekijät 
(missä on onnistuttava, jotta 
sitoviin tavoitteisiin päästään) 

Sitovat tavoitteet ja mittarit  
 

Koulutustarjonta vastaa väes-
tön sekä työ- ja elinkeinoelä-
män kysyntää 
 
Aluekehitystä tukeva aktiivi-
nen osaamisverkosto 

Ennakoiva toiminnan suunnit-
telu ja toimiva verkostoyhteis-
työ 

1) Toisen asteen koulutuksen 
aluekehitysvaikutuksia seura-
taan ja määritetään kehitys-
kohteet. 
Seurannan pääkohteet ovat: 
- peruskoulun päättävän ikä-
luokan sijoittuminen 
- toiminta-alueen ulkopuolelta 
olevien opiskelijoiden määrä 
(netto=0) 

 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämäärät  
 

Menestystekijät 
 

Sitovat tavoitteet ja mittarit 
 

Kehityshaluinen henkilöstö Henkilöstön osaamisen tun-
nistaminen ja hyödyntäminen 
 
Työkykyinen ja sitoutunut 
henkilöstö 

1) Työhyvinvointikyselyn pe-
rusteella henkilöstöpalaute 
X2011 > X2009 ja johtopää-
tökset otetaan huomioon 
 
2) Johtamisjärjestelmän kehit-
täminen osallisuutta lisääväk-
si 

 

 
Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämäärät  
 

Menestystekijät 
 

Sitovat tavoitteet ja mittarit 
 

Prosessit ovat sujuvia ja luo-
tettavia 
 
Avoimuus uusille toiminnoille 
ja verkostoille 

Toimiva johtamisjärjestelmä 
 
Opiskelijalähtöinen toiminta-
tapa 

1) Negatiivisten keskeyttämis-
ten osuus on < 3 % (KAO) 
lukuvuodessa, < 0,5 % (luki-
ot) 
2) Yhteistyön esteitä poiste-
taan. 
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Talous 

 

Strategiset päämäärät  Menestystekijät Sitovat tavoitteet ja mittarit 
 

Terve talous 
 
Pitkän ajan taloussuunnittelu 

Toimitaan kustannustehok-
kaasti. 
 
Investoinnit kohdennetaan ja 
hyödynnetään tehokkaasti 
 
Kiinteistöjen taloudellinen 
käyttö 
Riittävä opiskelijamäärä, ope-
tusryhmien keskikoko 

1) Pysytään sovitussa talous-
arvioraamissa 

 
 

Vastuuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2011 

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

 
 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Seurannan pääkohteet ovat: 
- peruskoulun päättävän ikäluokan 
sijoittuminen 
 
- toiminta-alueen ulkopuolelta olevien 
opiskelijoiden määrä (netto=0) 

 
100 % 
 
 
KAO: 9% (ei sis. Kuusamo) 
Lukiot: 9%  

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Työhyvinvointikyselyn perusteella 
henkilöstöpalaute X2011 > X2009 ja 
johtopäätökset otetaan huomioon 
 
2) Johtamisjärjestelmän kehittäminen 
osallisuutta lisääväksi 

TOB- työolobarometri  2010, vastausten keskiarvo 
KAO: 3,66 
Lukiot: 3,77 
 
2) Kainuun ammattiopiston organisaatiouudistusta 
on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa. 
Kehys-Kainuun toisen asteen koulutuksen tulevai-
suuspolku -työryhmä on valmistellut selvitystä toisen 
asteen koulutuksesta Kehys-Kainuussa ja.   
Kainuu 2013: Lukiokoulutuksen järjestämismalli  -
työryhmä on laatinut selvityksen maakuntalukion 
järjestämismallissa huomioon otettavista seikoista 
yhteistyössä lukioiden henkilöstön kanssa.  

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Negatiivisten keskeyttämisten 
osuus on < 3 % (KAO) lukuvuodessa, 
< 0,5 % (lukiot) 
 
2) Yhteistyön esteitä poistetaan. 

KAO: 2,6 % 
Lukiot: 0,74 %  
 
Koulutustoimialan aloitteesta on laadittu yhteistyös-
sä alueen perusopetuksen ja Pohjois-Suomen AVI:n 
kanssa yhteiset työ- ja loma-ajat usealle vuodelle ja   
Koulutuslautakunta on päättänyt ottaa käyttöön P-
Sm:n AVIn suosittelemat työ- ja loma-ajat lukuvuo-
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siksi 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,2015-2016 
ja 2016-2017.  
 
Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammat-
tiopiston ja Kajaanin lukion yhteistyötä on tiivistetty: 
KAMK:n pelialan opetustarjonta huomioon ottaen  
KAOn Medialukio on muutettu opetussuunnitelman 
sisältöjen painotuksella Pelilukioksi ja Kajaanin luki-
on valinnaisia kursseja on järjestelty pelitaitokoko-
naisuudeksi koulutuslautakunnan hyväksymällä 
opetussuunnitelman muutoksella.   

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Pysytään sovitussa talousar-
vioraamissa 
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Koko toimiala      

Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 

Asukas, asiakas 
 

     

Peruskoulun päättävän 
ikäluokan sijoittuminen 
Kainuun toisen asteen 
jatko-opintoihin 

99,5% 99,8% 99,8% seurataan 100 % 
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Toiminta-alueen ulko-
puolelta olevat opiskeli-
jat 

Kao:9,2% 
lukiot:8% 

Kao:9% 
lukiot:6,1% 

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

Netto=0 KAO: 9%  
(ei sis. 
Kuusamo) 
Lukiot: 9% 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

Työhyvinvointimittaus 
 

Kao:3,37 
lukiot:3,06 
 

Kao: 3,59 
lukiot: 3,56 

Kao:3,52 
lukiot: 3,43 

v.2011>v.2
009 
 

KAO: 3,66 
Lukiot: 3,77 
 

Palveluiden järjestä-
minen ja tuotantotavat 

     

Negatiiviset keskeyttä-
neet 

Kao:2,9% 
lukiot:0,4% 

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

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

Kao:<3% 
lukiot 
<0,5% 

KAO: 2,6 % 
Lukiot: 0,74 
%  

Talous      

Pysytään sovitussa talo-
usarvio raamissa 

ta 1716150 
tot 1422455 
 

ta 
1400600 
tot 
1140442 

ta 
1400000 
tot 
1063426 

ta 1300000 TOT 
893 263,33 

 
Toimintakertomus vuodelta 2011  
 
Toiminta ja talous 
Koulutustoimiala vastaa koulutuksen järjestäjänä jäsenkuntiensa alueen toisen asteen koulu-
tuksesta Kainuun maakunnassa sekä ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisestä Kuusa-
mossa. Koulutustoimiala jakaantuu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen tulosaluei-
siin. Ammatillisen koulutuksen tulosalue toimii Kainuun ammattiopisto-nimisenä kunnallisena 
liikelaitoksena ja se vastaa perustutkintotavoitteisesta ammatillisesta koulutuksesta, ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta ja palveluidensa kehittämisestä. Lukiokoulutuksen tulosalue vastaa 
lukiokoulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä Kainuussa. 
 

  TP 2010 TA 2011 TP 2011 

Lukiokoulutus 1 527 1 480 1 484 

Ammatillinen peruskoulutus 2 613 2 659 2 715 

Muu aikuiskoulutus 1 032 1 500 847 

Oppisopimus 652 680 502 

Kaikki yhteensä 5 824 6 319 5 548 

 
Taulukko1. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä vuosina 2010 ja 
2011 
 
Sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen rahoitus muodostuu pääasiassa valtion 
yksikköhintoihin perustuvasta rahoituksesta. Ammatillisen koulutuksen liikevaihdosta 79,2 % 
tulee yksikköhintoihin perustuvaa rahoitusta eli ammatillisesta perustutkinto-, oppisopimus- ja 
ammatillisesta lisärahoituksesta. Ammatillisen koulutuksen liikevaihto oli vuonna 2011 
39 424 453,54 euroa. Lukiokoulutuksen tuotoista 89 % tulee opiskelijamäärän ja yksikköhin-
nan perusteella. Yksikköhintarahoitusta lukiokoulutus sai vuonna 2011 9 639 024,00euroa, 
kaiken kaikkiaan toimintatuotot olivat 10 844 469,16 euroa. Lukiokoulutuksen toteuttamiseen 
käytettiin kuntarahaa vuonna 2011893 263,33 euroa. 
 
Kainuussa oli vuonna 2005 lukiokoulutuksessa 1881 opiskelijaa. Viime vuonna opiskelijoita oli 
1484 eli 397 lukiolaista vähemmän kuin hallintokokeilun alussa. Opiskelijamäärän vähennys 
on lukiokoulutuksessa aiheutunut peruskoulun päättävien ikäluokan pienenemisestä ja amma-
tillisen koulutuksen suosiosta nuorten keskuudessa. Kainuun ammattiopiston opiskelijamäärä 
on lisääntynyt Kuusamon ammatti-instituutin liityttyä Kainuun ammattiopistoon vuoden 2008 
alussa. Vuonna 2011 Kuusamossa oli opiskelijoita 506. Opiskelijamäärien pieneneminen  ja 
opetuksen järjestämiseen liittyvien kiinteiden kustannusten osuuden kasvu aiheuttavat jatku-
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vaa tarvetta toimintojen sopeuttamiselle. Tämä merkitsee toimintojen tehostamista sekä ra-
kenteiden ja opetusjärjestelyjen kriittistä tarkastelua.  
 
Kainuun ammattiopistossa oli vuonna 2011 käynnissä useita eri hankkeita eri rahoituslähteis-
tä. Hankkeiden tavoitteena on kehittää toimintaa, lisätä kansainvälisyyttä ja työyhteisön toimi-
vuutta.  Lukiokoulutuksessa hankerahalla on kehitetty Kainuun lukioiden pedagogista toimin-
tamallia ja luotu opettajien aineryhmätoiminta. Sotkamon lukion hankkeilla on kehitetty urhei-
lulukiotoimintaa ja liittyviä verkostoja.   
 
Toimialan BSC -strategiassa on esitetty strategiset päämäärät, menestystekijät ja mittarit 
vuodelle 2011 (liite). 
  
Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 
Koulutuslautakunta kokoontui yhdeksän kertaa vuonna 2011ja Kainuun ammattiopisto -
liikelaitoksen johtokunta kokoontui viisi kertaa. Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen toimintaa 
johtava rehtori Artti Antila on toiminut johtavana rehtorina 31.7.2011 saakka ja on ollut 
1.8.2011 virkavapaalla johtavan rehtorin tehtävästä toimiessaan erityisasiantuntijana vastuu-
alueena tulevaisuuden strateginen suunnittelu ja erityisesti toimitilaratkaisut. Vs. johtavana 
rehtorina on toiminut 1.8.2011 lähtien Raimo Sivonen.  Aikuisopiston rehtorina on jatkanut 
Petra Tolonen. 

 
Syksyn aikana on Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksessa  aloitettu organisaatiomuutoksen 
valmistelutyö. Organisaatiomuutos toteutetaan kahdessa vaiheessa: 1. vaihe aloittaa 1.1.2012 
ja 2. vaihe 1.1.2013. Organisaatiomuutoksen 1. vaiheessa nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen 
toiminta siirtyy samaan koulutusalan tulosyksikköön sekä työelämän kehittämisen ja palvelu-
toiminnan kehittämisen yksikkö aloittaa toimintansa. Organisaatiomuutoksen 2. vaiheessa 
muodostetaan laajempia osaamisalueita yhdistämällä useampia koulutusalueita. Sekä 1. että 
2. vaiheen tavoitteena on toiminnan tehostaminen Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen toi-
minnassa. 

 
Lukioiden toiminnasta vastaa neljä rehtoria. Hyrynsalmen lukion toiminta päättyi operatiivisesti 
4.6.2011 ja koulukiinteistö siirtyi kokonaisuudessaan Hyrynsalmen kunnan perusopetuksen 
käyttöön 15.6.2011 alkaen.  

 
Sotkamon lukion rehtori Ari Kontro siirtyi lukiokoulutuksen tulosalueenosa-aikaiseksi (50%) 
johtajaksi  ajalle 1.12.2011 - 31.7.2013. Sotkamon lukion rehtorina toimii aiemmin apulaisreh-
torina toiminut Mauri Reinikka 1.12.2011 – 31.7.2013. 

 

Koulutuksen järjestäjälle kuuluvista tehtävistä ja yleisjohtamisesta vastaa koulutustoimialan 
johtaja. 

 
Koulutustoimialan henkilöstö 
Lukiokoulutuksen tulosalueelle henkilötyövuosien määrä ei ole oleellisesti muuttunut edelli-
sestä vuodesta. Ammatillisen koulutuksen tulosalueella henkilötyövuodet ovat kasvaneet 
edellisestä vuodesta. 
 

  2008 2009 2010 2011 

Lukiokoulutuksen tulosalue 164,9 157,7 155,5 155,1 

Kainuun ammattiopisto 463,2 478,6 505,4 515,1 

Yhteensä 628,1 636,3 660,9 670,2 

 
Taulukko 1. Henkilötyövuodet (HTV 2) koulutustoimialalla 

 

  2008 2009 2010 2011 (työpv) 

Lukiokoulutuksen tulosalue 625 624 676 483 

Kainuun ammattiopisto 2780 2938 3192 2413 

Yhteensä 3405 3562 3868 2896 
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Taulukko 2. Henkilöstön sairauspoissaolot koulutustoimialalla työpäivinä 
Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on ilahduttavasti pienentynyt vuonna  2011. 
Koulutustoimialalla suoritetaan vuosittain henkilöstön työhyvinvointikysely.  Henkilöstön työ-
hyvinvointitulokset ovat kohentuneet varsinkin lukiokoulutuksen tulosalueella vuosittain. Myös 
verrattaessa kyselyjen tuloksia kuntayhtymän muiden työyksiköiden tuloksiin niin henkilöstön 
työhyvinvointia voidaan pitää varsin hyvänä. 
 

  
2008 
TYHY 2009 TOB  2010 TYHY 2011 TOB 

Lukiokoulutuksen tulosalue 3,06 3,56 3,43 3,77 

Kainuun ammattiopisto 3,37 3,59 3,52 3,66 

 
Taulukko 3. Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset 

 
Toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta 
Riskien hallintaa ohjaavat Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintoon,  henkilöstöön ja talou-
teen liittyvät ohjeet. Esimiesten vastuuta ja merkitystä riskein hallinnassa on käsitelty tehtyjen 
delegointipäätösten yhteydessä sekä kehityskeskusteluissa.  Kainuun ammattiopistossa on 
tehty riskien kartoitus vuonna 2008. 
 
Koulutustoimialalla riskit painottuvat henkilöstöön ja toiminnan hallintaan. Pätevän ja ammatti-
taitoisen henkilöstön saatavuus, henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen, työssä-
jaksaminen sekä varsinkin pienissä yksiköissä vain yhden henkilön hallussa oleva osaaminen 
ovat keskeisiä henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä.  Koulutustoiminnan järjestämisen kannalta 
keskeinen riskitekijä on ikäluokkien pieneneminen Kainuussa ja siitä johtuva opiskelijamäärän 
ja rahoituksen väheneminen. Tämä aiheuttaa monia ongelmia, jotka liittyvät koulutuksen jär-
jestämiseen ja talouden hallintaan. Em. mainittujen riskien hallinta on keskeinen tarkaste-
lunäkökulma strategiatyössä, ennakoinnissa sekä talousarvion laadinnassa. Työturvallisuu-
teen liittyviä riskejä on lähinnä ammatillisessa koulutuksessa. Riskejä kartoitetaan säännölli-
sissä työturvallisuustarkastuksissa. 
 
Koulutustoimialalla aloitetaan riskien hallinnan uudistamista ja tehostamista käsittelevä projek-
ti aloitetaan vuoden 2012 alussa. 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen 
Koulutustoimialan sisäisen valvonnan perusta on Kainuun maakunta  -kuntayhtymän sisäisen 
valvonnan ja tarkastuksenohjeessa. Koulutustoimialalla ei ole vuonna 2011 suoritettu sisäistä 
tarkastusta. Taloutta ja asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti koulu-
tuslautakunnan ja liikelaitoksen johtokunnan sekä johtoryhmien ja eri tiimien kokouksissa. 
Laatutyö ja toimintakäsikirja luovat perustan yhtenäisille toimintatavoille.   
 
Tilikauden tulos 
Koska opiskelijamäärä pieneni lukiokoulutuksessa edellisestä vuodesta, niin myös yksikköhin-
tarahoitus väheni ja oli 126 752 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Myyntituotot pieneni-
vät kokonaisuudessaan 284 499,10 euroa. Tuet ja avustukset kasvoivat edellisestä vuodesta 
77 614,96 euroa. Toimintatuotot olivat vuonna 2011 10 844 469,16 euroa ja ne olivat 
285 190,86 euroa pienemmät kuin vuonna 2010. Koulutustoimialan suurin kuluerä, henkilös-
tökulut,  olivat viime vuonna 7 468 498,90 euroa ja edellisestä vuodesta ne pienenivät 
113979,54 euroa.  Kaikista toimintakuluista henkilöstökulut olivat 64,8 % ja toimintatuotoista 
68,8 %. Tarvikkeiden ostot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 20 412,04 euroaja olivat 
kaikista toimintakuluista1,8%,  palveluiden ostot olivat 2 247 659,80 euroa ja 19,5 %  kaikista 
toimintakuluista  ja muut toimintakulut 1 598 769,07 euroa  ja13,9  % kaikista toimintakuluista. 
Toimintakate oli vuonna 2011676 057,10 euroa ja se on 126 552,98 euroa huonompi kuin 
edellisenä vuonna. Poistot ovat 216 964,37 euroa eli noin5 400euroa suuremmat kuin edelli-
senä vuonna.  Kuntarahaa käytettiin koulutustoimialalla 893 263,33 euroa eli 131 894,80 eu-
roa enemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutustoimialan kalustoinvestointeihin käytettiin ra-
haa 81 078,45 euroa. 
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Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksenylijäämä ennen rahastokirjausta oli410 038,08 euroa ja 
tilikauden tulos 565 153,96 euroa. Tulos heikkeni edellisestä vuodesta 188 474,78 euroa.  
Ammattiopiston liikevaihto oli 39 424 453,54 euroa ja oli edellisestä vuodesta 313 575,21 eu-
roa suurempi. Kaikki tuotot olivat 41 394 106,60 euroa. Nuorisoasteen osuus liikevaihdosta on 
62% ja aikuiskoulutuksen osuus 35 %. Henkilöstökulut olivat 24 076 194,02 euroa ja lisääntyi-
vät edellisestä vuodesta 3,4% eli 788 143,22 euroa.  Aineiden ja tarvikkeiden ostot lisääntyi-
vät55 751,28 euroa eli 1,8 % edellisestä vuodesta ja olivat 3 203 821,10 euroa.  Palveluiden 
ostot olivat 7 456 234,23 euroa sekä muut liiketoiminnan kulut 5 482 402,05 euroa. Poistot 
olivat 799 888,46 euroa. Investointeihin käytettiin 1 030 678,12 euroa. Kaikki kulut olivat 
41 018 539,86 euroa. 

 
Sitovat tavoitteet ja mittarit 2011 
 
Toimenpiteitä, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan: 
 
ASIAKAS JA ASUKAS, ELINVOIMAINEN KAINUU 
 
1) Toisen asteen koulutuksen aluekehitysvaikutuksia seurataan ja määritetään kehityskohteet. 
 
1.1 Peruskoulun päättävän ikäluokan sijoittuminen 

- Yhteistyökumppaneina ovat sähköisen hakupalvelun toimisto sekä perusopetuksen ja 
toisen asteen oppilaanohjaajat 

- Toimiala osallistuu edelleen aktiivisesti sähköisen hakujärjestelmän kehittämistyöhön 
- Nivelvaiheen oppilaanohjaustoimia kehitetään edelleen. 
- Tavoitteena on, että 98 % perusopetuksen päättävistä jatkaa välittömästi kouluttau-

tumista.  
 
1.2 Toiminta-alueen ulkopuolelta olevien opiskelijoiden määrä (netto = 0) 

- Maakunnan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrän analysointia jatketaan ja kehi-
tetään.  

- Tavoitteena on vähintään tasapaino Kainuuseen muualta tulevien ja Kainuusta muu-
alle opiskelemaan lähtevien toisen asteen perustutkinto-opiskelijoiden kesken 

- Kuusamossa toteutettavan ammatillisen koulutuksen tulokset arvioidaan erikseen 
 
HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN 
1) Henkilöstöpalaute χ2011 > χ2009  

- vuonna 2011 suoritetaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän koulutustoimialan työhy-
vinvointikysely. 

- koulutustoimialan kummallekin tulosalueelle määritetään henkilöstön kehittämistyön 
perustehtävälähtöiset profiilit. 

 
2) Kehitetään johtamisjärjestelmää osallisuutta lisääväksi  
 

2.1 Työyhteisöjen kehittäminen 
- Vahvistetaan erityisosaamista ja annetaan vastuita 

 
2.2 Kehityskeskustelujen määrä  

- Kehityskeskustelut käydään vähintään joka toinen vuosi.  
 
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT 
1) Avoimuus uusille toiminnoille ja verkostoille sekä organisaatioiden sisällä että niiden välil-

lä. 
 

2) Negatiivisten keskeyttämisten osuus on <3,0 % lukuvuodessa (KAO) ja <0,5 % lukuvuo-
dessa (lukiot) 
- Keskeyttämisten syyt selvitetään ja otetaan huomioon toisen asteen opiskelijapalvelu-

ja kehitettäessä 
 
3) Yhteistyön esteitä poistetaan 
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- Jatketaan perusopetuksen ja toisen asteen opetustyön työaikojen yhdenmukaistamis-
ta tavoitteena sujuva yhteistyö eri oppilaitosmuotojen kesken 

- Jatketaan kahden tutkinnon opintojen kehittämistä 
 
TALOUS 
1) Pysytään sovitussa talousarvioraamissa 

- Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välit-
tömästi 

 

1.8.1.6.1 Koulutustoimiala, lukiokoulutus 

 
Vastuuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen 

Missio / perustehtävä 
Kainuun lukiokoulutus tarjoaa opiskelijalle laaja-alaisen yleissivistyksen ja antaa valmiudet jat-
ko-opintoihin.  

Visio 2016 
Edelleen valtakunnallisesti kilpailukykyinen lukiokoulutuksen järjestäjä ja kehittäjä 

 

Toimintaperiaatteet (arvot) 
Opiskelijakeskeisyys, luottamus, yhteiskuntavastuu ja tuloksellisuus 

 

 
Asiakas ja asukas, 

elinvoimainen Kainuu 
 

Strategiset päämäärät  
(sitovat tavoitteet eli mitä 
tulee saavuttaa) 

Menestystekijät 
(missä on onnistuttava, jotta 
sitoviin tavoitteisiin päästään) 

Sitovat tavoitteet ja mittarit  
 

Vastaa yksilöllisiin opiskelu-
tarpeisiin  
 
Laaja-alainen pohja jatko-
opinnoille 

Oppiaineissa valinnaisuuden 
turvaava ja laadukas kurssi-
tarjonta 
 
Toisen asteen keskinäinen 
yhteistyö 
 
Suunnitelmallinen markki-
nointi 

1) Ensisijaisia hakijoita on yli 
50 % ikäluokasta 
2) Rakenne mahdollistaa 
yhdistelmäopinnot 
3) Opiskelijapalaute mitataan 
maakunnallisesti vuosittain; 
tavoite: vähintään edellisen 
kyselyn keskiarvo 
4) Jatko-opintoihin sijoittumis-
ta seurataan ja mitataan (Ti-
lastokeskus); tavoitetaso on 
vähintään valtakunnan kes-
kiarvo 

 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämäärät  
 

Menestystekijät 
 

Sitovat tavoitteet ja mittarit 
 

Osaava, hyvinvoiva ja uudis-
tushaluinen henkilöstö 

Opettajuuden käsitteen moni-
puolisuus 
 
Kannustava ja avoin työkykyä 
parantava ilmapiiri 
 
Opiskelijalähtöisyys 

1) Työhyvinvointikyselyn pe-
rusteella henkilöstöpalaute 
X2010 > X2008 (TOB -
kysely) ja johtopäätökset 
otetaan huomioon 
 
2) Henkilöstön kehittämiseen 
käytetään 0,5 % henkilöstö-
kustannuksista 
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Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämäärät  
 

Menestystekijät 
 

Sitovat tavoitteet ja mittarit 
 

Toimivat opiskelijapolut 
 
 
Toiminnan kannalta riittävän 
suuret tulosyksiköt 

Toimivat ja monipuoliset ope-
tusjärjestelyt 
 
Toimiva opiskelijan ohjaus- ja 
tukijärjestelmä, joka painottuu 
jatko-opintoihin 
 
Yhteistyö sidosryhmiin 

1) Negatiivisten keskeyttämis-
ten osuus on < 0,5 % luku-
vuodessa 
 

 

 
Talous 

 

Strategiset päämäärät  
 

Menestystekijät 
 

Sitovat tavoitteet ja mittarit 
 

Terve talous Opetuslähtöisesti kohdenne-
tut resurssit 
 
Kiinteistöjen taloudellinen 
käyttö 

1) Pysytään sovitussa talous-
arvioraamissa 
2) Oppilaitoksen kehittämi-
seen käytetään 0,5 % henki-
löstökustannuksista   
3) Opiskelijakohtaiset kustan-
nukset ja niiden oikeudenmu-
kainen vertailu. 
- opetuskustannukset 
- opetuksen ulkopuoliset kus-
tannukset 
Tavoite: kokonaiskustannuk-
set < maan keskiarvo 
4) Riittävä opetusryhmien 
keskikoko verrattuna Oulun 
läänin lukioiden keskiarvoon. 

  
Vastuuhenkilö: Koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2011 

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

 
 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Ensisijaisia hakijoita on yli 50 % 
ikäluokasta 
 
 
 
2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmä-
opinnot 
 
3) Opiskelijapalaute mitataan maa-
kunnallisesti vuosittain; tavoite: vähin-
tään edellisen kyselyn keskiarvo 

40,6 %  
(Lähde: Kainuun maakunnan hakutoimisto) 
Markkinoinnissa on toiminut lukioiden yhteinen 
markkinointiryhmä. 
 
Yhdistelmäopinnoissa (KAO+lukio) 220 opiskelijaa 
 
 
ka. 3,76  
tavoite: vähintään 3,69 (päättökysely 2010) 
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4) Jatko-opintoihin sijoittumista seura-
taan ja mitataan (Tilastokeskus); ta-
voitetaso on vähintään valtakunnan 
keskiarvo 

 
Vuoden 2009 ylioppilaista jatkoi välittömästi opintoja 
Kainuun lukiot: 43,42 % 
koko maa: 40,41 % 
(Lähde: Tilastokeskus 28.9.2011). 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Työhyvinvointikyselyn perusteella 
henkilöstöpalaute X2011 > X2009 
(TOB -kysely) ja johtopäätökset ote-
taan huomioon 
 
2) Henkilöstön kehittämiseen käyte-
tään 0,5 % henkilöstökustannuksista 

1) ka. 3,77 (2009: 3,56 ) 
 
 
 
 
2) 0,9 % 

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Negatiivisten keskeyttämisten 
osuus on < 0,5 % lukuvuodessa 

0,74 %  
Lukioiden opiskelijahuollon toimintakäsikirjan laati-
mista on jatkettu. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Pysytään sovitussa talousar-
vioraamissa 
 
2) Oppilaitoksen kehittämiseen käyte-
tään 0,5 % henkilöstökustannuksista 
 
3) Opiskelijakohtaiset kustannukset ja 
niiden oikeudenmukainen vertailu. 
- opetuskustannukset 
- opetuksen ulkopuoliset kustannuk-
set 
Tavoite: kokonaiskustannukset < 
maan keskiarvo 
 
4) Riittävä opetusryhmien keskikoko 
verrattuna Kainuun ja Pohjois-
Pohjanmaan lukioiden keskiarvoon 

1)TA 2011: 805 550, TOT 2011:565 667,28 
 
 
2) 5,7 % 
 
 
3) Viimeisin tieto vuodelta 2010: Kainuun lukioiden 
opiskelijakohtaiset käyttökustannukset  7406 €, koko 
maan ka. 6784 € 
 
 
 
 
 
4) Kainuun lukiot: 25,49 
(Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa v.2010: 17,4  
Lähde: Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto) 
 

  

Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 

Asukas, asiakas 
 

     

Ensisijaisia hakijoita 
ikäluokasta 

47% 47% 43,3% >50% 40,6% 

Yhdistelmäopinnoissa 200 236 185  220 

Opiskelijapalaute. 3,85 3,75 3,76 >3,69 3,76 

Jatko-opintoihin sijoittu-
minen 

49% lukua ei 
ole vielä 
saatu 

lukua ei 
ole vielä 
saatu  

mitataan Vuoden 
2009 yli-
oppilaista 
Kainuu: 
43,42 % 
koko maa: 
40,41 % 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 
 

     

Työhyvinvointimittaus 
 

3,06 
 

3,53  3,43 v. 2011 
>2009 

3,77 
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Henkilöstön kehittämi-
nen/henkilöstökuluista 

1,1% 0,8% 0,8% 0,5% 0,9 % 

Palveluiden järjestä-
minen ja tuotantotavat 

     

Negatiiviset keskeyttä-
neet 

0,4% 0,6%  0,9% <0,5% 0,74 %  
 

Talous      

Pysytään sovitussa talo-
usarvio raamissa 

Ta:1644550 
tp: 1005809 

Ta:132200
0 
tp: 978887 

Ta:134710
0 
tp: 754055 

Ta: 942480 
 

565667,28  

Oppilaitoksen kehittämi-
nen/henkilöstökulut 

1,7% 2,1% 1,3% 0,5% 5,7 % 

Opiskelija kulut vrt. val-
takunnan kulut 

Kainuu 
6719 vrt. 
koko maa 
5976 

Kainuu 
7016 vrt. 
koko maa 
6168 

Tieto saa-
daan ke-
sällä 

 V 2010 
Kainuu 
7400;maa
n ka: 6784 

Opetusryhmien keskiko-
ko 

ei tietoa 20,67 20 opisk.  25,49  
 

 

 
 
Sitovat tavoitteet ja mittarit 2011 
 
Toimenpiteitä, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan: 
 
ASIAKAS JA ASUKAS, ELINVOIMAINEN KAINUU 
 
1) Ensisijaisia hakijoita on 50 % ikäluokasta 

- markkinointia tehostetaan ja sen käsitettä laajennetaan. Markkinoinnissa tehdään yh-
teistyötä peruskoulujen kanssa, lukiokoulutuksen tulosalueella, ammattiopetuksen ja 
muiden sidosryhmien kanssa. Markkinoinnissa tukeudutaan lukiokoulutuksen palvelu-
tehtävän ansiokkaaseen hoitoon. 

- Aloituspaikat mitoitetaan realistisesti. Mitoituksessa otetaan huomioon: 
- Maakuntavaltuuston ja koulutuslautakunnan päätökset  
- Hakijoiden edellytykset lukio-opintoihin (keskiarvoraja) - ”lukio-opintoihin pääsy on 

haaste” 
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2) Rakenne mahdollistaa yhdistelmäopinnot ja lukioiden vaihdon 
- Jaksojen ja oppituntien sijoittelussa otetaan huomioon yhdistelmäopintojen suoritus-

mahdollisuus. 
- Opintojen ohjauksessa tehdään yhteistyötä ammatillisen koulutuksen kanssa 
- Lukioiden vaihto jaksoittain ohjeistetaan. Ohjeessa otetaan huomioon kotimainen ja 

kansainvälinen opiskelijavaihto (mm. ruotsinkieliset vs. kainuulaiset opiskelijat) 
- Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinto-ohjelmien keskinäistä opiske-

lijoihin liittyvää tiedonsiirtoa parannetaan 
 
3) Opiskelijapalaute mitataan vuosittain 

- Lukiokoulutuksen tulosalueella on käytössään keskitetty, systemaattinen opiskelijapa-
lautejärjestelmä. Tavoite on vähintään edellisen kyselyn keskiarvo.  

- Opiskelijapalautteen perusteella määritetään keskeiset kehittämiskohteet.  
 
4) Jatko-opintoihin sijoittumista seurataan ja mitataan (Tilastokeskus) 

- Tavoite on vähintään valtakunnan keskiarvo 
- Jatko-opintojen tai työelämään sijoittumisen tavoitteena on vähintään valtakunnan 

keskiarvo.  
 

HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN 
 
1) Työhyvinvointikyselyn perusteella henkilöstöpalaute χ2011 > χ2009 ja johtopäätökset otetaan 
huomioon 

- Vuonna 2011 toteutetaan TOB -työolobarometrikysely. 
2) Opettajuuden käsitettä laajennetaan; ei ole vain tiedonjakaja, vaan opiskelijan kokonais-

valtainen ohjaaja ja tukija sekä yhteisen ilmapiirin vahvistaja. 
 
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT 
 
1)   Negatiivisten keskeyttämisten osuus on < 0,5 % lukuvuodessa 

- Selvitetään keskeyttämisten syyt ja eroavien opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäistään. 
2)   Opinto-ohjauksessa painotetaan jatko-opintoihin ohjaamista. 
3) Laaditaan Kainuun lukioille yhteinen ryhmänohjauksen ohjeistus 
 
TALOUS 
 
1)  Pysytään sovitussa talousarvioraamissa  

- Talousarvion toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja korjaustoimiin ryhdytään välit-
tömästi. 

 
2)  Oppilaitoksen kehittämiseen käytetään 0,5 % henkilöstökustannuksista. 

- Lukioiden kärkihankekokonaisuuden toimintaa seurataan ja tuetaan.  Lukioiden yhtei-
nen KIVI – Kainuun lukioiden pedagoginen yhteistyöhanke ja Sotkamon lukion Vuo-
kattiCampusEducationTube -hanke jatkuvat.   

 
3)  Opiskelijakohtaisten kustannusten oikeudenmukainen vertailu.  

- Vertailussa tarkastellaan opetuskustannuksia ja opetuksen ulkopuolisia kustannuksia 
opiskelijaa kohti. Tavoitteena on kokonaiskustannusten pysyminen alle maan keskiar-
von. Vertailussa otetaan huomioon tulosyksikön koko. Laskentaperusteet ovat samat 
kuin valtionosuuden yksikköhintarahoituksessa.   

- Opetuksen ulkopuolisia kustannuksia ovat mm. hallinto-, tukipalvelu- sekä kiinteistö-
kustannukset.  

 
4)  Riittävä opetusryhmien keskikoko 

- Opetusryhmien keskikokoa verrataan Oulun läänin lukioiden opetusryhmien keskiko-
koon.  
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1.8.1.7 Sosiaali- ja terveystoimiala 

 

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja  Maire Ahopelto    

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

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

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

 
 

Asiakas ja asukas 

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

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-
voitteisiin päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden to-
teutumiseksi ja kuka 
toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

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

Väestön palvelutar-
peet ja hyvinvoinnin 
tila on tiedossa. 
 
Olemassa olevat 
näyttöön perustuvat 
menetelmät sekä 
sairauksien ennalta-
ehkäisyssä että hoi-
dossa ovat tiedossa 
 
Vastuunotto omasta 
ja yhteisön hyvin-
voinnista ja tervey-
destä lisääntyy 
 

Näyttöön perustuvat 
menetelmät sairauk-
sien ennaltaeh-
käisyssä ja hoidossa 
on valittu ja otettu 
käyttöön. 
 
 
 
Hyvinvoinnin- ja ter-
veydenedistämisen 
strategiatyön käyn-
nistäminen (valmis 
2011) (Tukesu) 

1. Kansantautien 
vakioitu summain-
deksi laskee 1 yksik-
köä vuosittain nykyi-
sestä arvosta 
130/100 (v 2009).  
Sairastavuus – vaki-
oituindeksi laskee 
yhden yksikön vuo-
dessa nykyisestä 
arvosta 120,5 (v 
2009). Seurataan 4 
vuoden välein. 
 
2. PYLL -indeksi 
=Menetetyt elinvuo-
det – indeksi: nai-
set/miehet: tavoittee-
na indeksiluvut las-
kevat edellisestä 
vuodesta. Seurataan 
4 vuoden välein.  
 
3. TEA- terveyden-
edistämisen aktii-
visuusmittari: pysty-
ään 10 parhaimman 
joukossa. Seurataan 
vuosittain 

Tarpeenmukaiset 
palvelut toteutuvat 
 

Palvelut suunnataan 
väestön palvelutar-
peen mukaan 

Hoito- ja palveluta-
kuun toteutumista 
seurataan, arvioidaan 
ja käynnistetään tar-
peenmukaiset kor-
jaavat toimenpiteet 
(Tulosalueet). 
 

4. Hoito- ja palveluta-
kuun toteutumista 
seurataan lakisää-
teisten määräysten 
pohjalta. 
 
 
5. Asiakaspalaute-
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Asiakaspalautetta ja 
terveys- ja hyvinvoin-
titutkimusten seuran-
takyselyi-
tä/tutkimuksia hyö-
dynnetään (tulosalu-
eittain) 
 
Määritellään eniten 
palveluja tarvitsevat 
(Tulosalueet, Tukesu) 

kyselyn taso parempi 
kuin vuonna 2009. 
Terveys- ja hyvin-
vointikyselyi-
tä/tutkimuksia toteu-
tetaan määrävuosin 
 
6. Palvelutarve on 
määritelty vuoden 
2012 loppuun men-
nessä. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Osaava ja motivoitu-
nut henkilöstö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön saata-
vuus 

Kehittyvä ja uusiutu-
miskykyinen organi-
saatio ja henkilöstö 
 
 
Työstään vastuun 
ottava henkilöstö, 
sisäisen yrittäjyyden 
vahvistuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suunnitelmalliset 
rekrytointiohjelmat ja 
niiden toteutuminen 

Työyksikkökohtaiset 
kehittämissuunnitel-
mat, joka toinen vuo-
si. Seuraava 2011 
(tulosalueet/ 
työyksiköt/heha) 
 
Tuetaan henkilöstön 
koulutusta huomioi-
den organisaation 
tavoitteet (tulosalu-
eet) 
 
Työhyvinvointisuunni-
telmat, joissa painot-
tuu ennaltaehkäisevä 
ja terveyttä edistävä 
ja työkykyä tukeva 
toiminta.  
(heha, tu-
los/vastuualueet) 
 
 
 
 
Ammattiryhmittäiset 
rekrytointisuunnitel-
mat otetaan käyttöön 
 

1. Työyksiköiden ja 
henkilöstön kehittä-
missuunnitelmat tehty 
ja toteutettu 100 % 
koko toimialalla 
 
2. Työyksikkökohtai-
set osaamiskartoituk-
set tehty ja osaami-
sen kehittämisen 
suunnitelman mukai-
nen täydennyskoulu-
tus henkilötasolla 
toteutetaan tarpeen 
mukaisesti (3-10 
vrk/v). 
 
3. Työhyvinvointimit-
taus (joka 2. vuosi): 
tavoitetaso on pa-
rempi kuin edellises-
sä mittauksessa 
(v.2008 3,27, as-
teikolla 1-5). 
 
4. Ammattiryhmittäi-
set rekrytointisuunni-
telmat tehty vuoden 
2011 loppuun men-
nessä 

Henkilöstö voi hyvin 
ja kokee työniloa 
 

Tarvetta vastaava 
henkilöstörakenne ja 
määrä 
 
Aktiivinen hyvinvoin-
tia ja työkykyä ylläpi-
tävä toiminta 
 
Avoin, luottamukselli-
nen ja kehittämis-
myönteinen työilma-
piiri 
 

Kehitetään työoloja 
tukemaan työssäjak-
samista 
 
Sairauspoissaolojen 
seurantatilasto (vas-
tuualueet/työyksiköt, 
työterveyshuolto ja 
työsuojelu/heha, työ-
hyvinvointipäällikkö) 
Tuetaan eri vaihtoeh-
toja työuran pidenty-
miseksi.  
 

5. Sairauspoissaolo-
jen aktiivinen seuran-
ta: lyhyet ja pitkät 
sairauspoissaolopäi-
vät vähenevät edelli-
seen vuoteen verrat-
tuna. 
 
 
 
7. Työura pidentyy 
valtakunnallisten 
tavoitteiden mukai-
sesti 
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Yhteisöllisyyttä tuke-
va toiminta 

 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Oikeudenmukainen, 
osaava ja vastuulli-
nen johtaminen 
 

Johdon ja työntekijöi-
den vastuut, työnjako 
ja tehtävät määritelty 
ja sisäistetty 
 

Johtamisbarometri 
toteutetaan joka toi-
nen vuosi (heha) 
 
Kehityskeskustelut 
1x/v 
(vastuualueet/ tu-
losyksiköt) 
 
Osaamisen ja vas-
tuun vahvistaminen 

1. Johtamisbarometri 
otetaan käyttöön 
v.2010 
 
2. Tulos- ja kehitys-
keskustelut toteutuvat 
100 %:sti. (yhtenäi-
nen sähköinen loma-
ke käytössä koko 
maakunnassa) 

Rakennetut ennalta-
ehkäisevät, hyvin-
vointia, sairaanhoitoa 
ja kuntoutusta tuke-
vat hoito- ja palvelu-
ketjut vastaavat väes-
tön tarpeisiin 
 

Hoito- ja palveluketju-
jen jatkuva kriittinen 
arviointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riittävä varhainen 
puuttuminen ja oikea-
aikainen toiminta 

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

3. Sisäisten arvioin-
tien toteuma parempi 
kuin edellisenä vuo-
tena. 
 
4. Johdon katselmuk-
set toteutuvat kaikilla 
tulos/vastuualueilla. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Korjaavan tason 
palvelutarpeen kasvu 
hidastuu 

Työn tuottavuuden 
lisääminen 

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

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

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

 

Talous 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toiminnat järjeste-
tään taloudellisesti ja 

Pitkäjänteinen ja 
ennakoiva talouden 

Yhteissuunnittelu 
palvelujen tuottami-

1. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarveva-
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kustannustehokkaasti 
 

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

sesta peruskuntien 
kanssa 
 
Toiminnan oikeanlai-
nen ja oikea-aikainen 
kohdentaminen, laa-
dun parantaminen 

kioidut menot < 90 
 
2. Valtakunnallisesti 
kolmen kustannuste-
hokkaimman joukos-
sa keskisuurten kun-
tien vertailussa 

 

Elinvoima 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Hyvinvoiva ja toimin-
takykyinen kainuulai-
nen 
 

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

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

1. Hyvinvointikerto-
mus maakuntalaisten 
hyvinvoinnista (val-
mistuu 1 kerran v. 
2010 loppuun men-
nessä, jatkossa val-
tuustokausittain)  

Kainuulaisten osalli-
suuden vahvistami-
nen    
 

Kansalaisilla mahdol-
lisuus vaikuttaa 
 

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

3. Kehittämisasiak-
kuus-casien määrä. 
 
4. Neuvottelukuntien 
lausunnot 
 
5. Aluekierrosten 
toteutuminen 1 x/ 
vuosi 

Toimivat kehittämis-
kumppanuudet 
 

Vahva sitoutuminen  
 
Yhdessä tehden toi-
mivassa ympäristös-
sä 

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

6. Hyvinvointifooru-
min toiminta käynnis-
tetty vuoden 2010 
aikana 

 
 
Toimintakertomus vuodelta 2011 

 
Yleistä  

 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla on alkanut viime kuukausina näkyä pieniä merkkejä 
yleisen taloudellisen tilanteen parantumisesta. Työllisyyden paraneminen vaikuttaa toimeentu-
lotuen tarpeeseen. Myös Paltamon työllisyyskokeilulla on ollut vaikutuksia siihen. Kuntien vas-
tuulla olevan kuntouttavan työtoiminnan jatkamisella on saatu merkittäviä tuloksia toimeentu-
lotuen tarpeen muuttumiseen. Saadut tulokset parantavat myös kainuulaisten yksilöiden ja 
perheiden hyvinvointia sekä elämän hallintaa merkittävästi.  
 
Kainuun maakunnassa on jatkettu yhteistyössä kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä sekä terveyserojen kaventamista. Nopean diagnostiikan yksikön toiminta on te-
hostanut päivystyksen kautta tulevien kainuulaisten palaamista 1-3 vuorokaudessa takaisin 
kotiin. Päivystystoimintaa kehitettiin syksyn aikana. 
 
Suomessa suuret sosiaali- ja terveyspolitiikan linjaratkaisut ovat viime vuoden kuluessa hiu-
kan nytkähtäneet eteenpäin. Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan 1.5.2011. Lain myötä tuli 
uusia velvoitteita mm. hoitotakuun määräaikoihin, perusterveydenhuollon vahvistamiseen, en-
sihoidon järjestämiseen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja päivystyksen järjestämi-
seen.  Kunta- ja palvelurakennelaki (PARAS -laki) on voimassa 31.12.2012 saakka. Sen jäl-
keiselle ajalle on valmisteilla ns. sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, jonka odotetaan 
tulevan vuoden 2012 aikana. Ikääntyneen henkilön palveluita koskeva laki on valmisteilla ja 
tulossa vuonna 2012. 
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Kainuun hallintokokeilulaki on voimassa 31.12.2012 saakka. Eduskunta hyväksyi jatkolain, 
jonka voimaantulo olisi vaatinut kaikkien kuntien myönteisen päätöksen. 7 kuntaa teki myön-
teisen päätöksen, mutta Puolangan kunta ei hyväksynyt esitettyä yhteistyömallia. Kunnat val-
mistelevat tällä hetkellä yhteistyötä niiden kuntien kesken, jotka ovat mukana uudessa organi-
saatiossa. 
 
Vuonna 2010 käynnistettiin erikoissairaanhoidon toiminnan tulevaisuuspohdinta Kainuussa. 
Maakuntavaltuusto päätti käynnistää erikoissairaanhoidon suunnittelun hankkeena, jossa ke-
hitetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön integraatiota tulevien ti-
lasuunnittelujen pohjaksi.  
 
Toimialan työ on painottunut peruslinjausten mukaisesti, näitä ovat: 

- väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen 
- terveyserojen kaventaminen  
- avopainotteisuuden lisääminen 
- varhainen puuttuminen 
- uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden kehittäminen 

 
Asukas ja asiakas 

 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuudessa ei ole vuoden aikana tapahtunut merkittäviä 
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitotakuu on toteutunut hyvin Kainuussa. Palvelui-
den kysyntä on kasvanut ja siihen on pystytty vastaamaan. Tämä on nostanut kustannuksia 
viime vuonna etenkin erikoissairaanhoidossa. Hoitotakuulain vaikutukset ja muutos polikliini-
sessa toiminnassa vaikutti kustannusten nousuun myös, koska hoitojonoja purettiin tehoste-
tusti. Toimeentulotuen määräaikojen saavuttamiseen on viime vuosina jouduttu panostamaan, 
joka näkyy myös kustannuksissa. Lakisääteinen erityisryhmien palvelutarpeen kasvu näkyy 
kustannusten nousuna. Uuden yhtenäisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto vaati runsaasti 
koulutusta ja käyttäjäopastusta. Talousarvio 2011 ei toteutunut mm. edellä mainituista syistä 
tavoitteiden mukaisesti.  
 

 Oulun yliopistollisen sairaalan käyttö on ollut v. 2011 aiempaa vuosia suurempaa (8,1%). Tä-
mä johtuu sairastavuuden vuosittaisesta vaihtelusta. V. 2011 on ollut vaikeita sydänsairauksia 
ja syöpäsairauksia on ilmaantunut aiempaa enemmän.  

 
 Määrätietoinen työ terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi 

Kainuussa on jatkunut. Vuonna 2011 on tehty lisääntynyttä yhteistyötä kuntien kanssa. THL 
on osaltaan tukenut toimintaamme edelleenkin voimakkaasti. Yhteistyön tiivistämistä järjestö-
jen kanssa on jatkettu. Hyvinvointikertomus on tehty ja työ jatkuu toimenpiteiden suunnittelulla 
kuntakohtaisesti.  Tämä on saatu sähköiseen muotoon.  

 
 Pohjoisen ERVA -alueen yhteinen strategiatyö on edennyt  ja strategia sekä toimeenpano-

suunnitelma on hyväksytty. Laboratorioliikelaitoksen valmistelu on edennyt ja valmistelutyö on 
saatettu loppuun v. 2011 niin, että uusi liikelaitos aloittaisi toimintansa 1.1.2013. 
 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 
Lääkärityövoimassa on ollut pitkin vuotta vajetta erityisesti perusterveydenhuollossa. Myös 
muun henkilökunnan osalta on ollut vaikeuksia saada sijaisia lyhytaikaisiin työsuhteisiin.  
HTV2-määrät nousivat asetetusta tavoitteesta johtuen lisääntyneestä lyhytaikaisten sijaisten 
tarpeesta.  
 
 
Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 

  
 Maakunta tuottaa pääosan palveluista itse. Erityisesti vanhuspalveluissa on myös runsaasti 

ostopalveluita. Sosiaali- ja terveyslautakunta on omaksunut hyvin roolinsa tässä suhteessa 
päättäjänä, mitä palveluita ostetaan ja mitä tuotetaan itse. Tämän työn helpottamiseksi ja rat-
kaisujen selkiyttämiseksi käynnistettiin toimialalla palvelustrategian laatiminen. Kunnat hyväk-
syivät palveluvalikoiman eri kunnissa tuotettavista palveluista.  
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 Laadun seurantaa niin oman kuin ostettavien palveluitten osalta on tehostettu. Laatupuuttei-

siin reagoidaan tarvittaessa herkästi ja nopeasti.  
 
Talouden seuranta ja osavuosiraportit 
 
Talouden ja toiminnan seuraamisesta on annettu maakuntavaltuustolle, maakuntahallitukselle 
ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle osavuosiraportit 30.4. ja 30.8. tilanteesta.  Esimiesten 
kanssa on pidetty kokouksia taloustilanteeseen liittyen. 
 
Maakunnan talousarvio 2011 ja toimintasuunnitelma 2011 – 2014 hyväksyttiin maakuntaval-
tuustossa 29.11.2010 § 74.  Maakuntahallitus on hyväksynyt käyttösuunnitelman 18.4.2011 § 
80 talousarviomuutokset 14.11.2011 § 209.  Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt ta-
lousarviomuutokset 9.11.2011 § 368. Muutettu talousarvio on hyväksytty maakuntavaltuus-
tossa 28.11.2011 § 61 ja tilinpäätösvertailut on tehty valtuuston hyväksymään talousarvioon. 
 
Talouden seurantaraportti on laadittu sosiaali- ja terveystoimialan osalta kuukausittain 20. 
päivän jälkeen, jolloin edelliskuukauden menot ja tulot ovat riittävässä määrin saapuneet kir-
janpitoon.  Talouden seurantaraportit on laadittu tulos- ja vastuualuetasoisina ja lähetetty joko 
sähköpostitse tiedoksi tulosjohtajille ja vastuualueiden päälliköille tai tallennettu Y:asemalle 
sovittuun paikkaan, josta esimiehet ovat ne saaneet. 
 
Talouden toteutuminen 
Sosiaali- ja terveystoimialan tilinpäätöksen loppusumma verrattuna talousarvioon ilman liike-
laitosta ylittyy 12,9 milj. euroa ja työterveys – liikelaitos huomioiden 12,9 milj. euroa. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan toimintatuotot kasvoivat vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010, 
ilman liikelaitosta, 6,9 % eli 2,6 milj. euroa ja liikelaitos mukaan luettuna 6,8 % eli 2,9 milj. eu-
roa. 
 
Toimintatuottojen kasvu tuottolajeittain;

(ilman liikelaitosta)  1000 €

TP2010 TP 2010 Muutos €

Muutos-

%

Myyntituotot 7 838 8 098 260 3,3

Maksutuotot 21 096 22 423 1 327 6,3

Tuet ja avustukset 6 621 7 810 1 189 18,0

Muut tuotot 2 412 2 240 -172 -7,1

TOIMINTATUOTOT 37 967 40 571 2 604 6,9  
 
Vastaavasti toimintakulut kasvoivat vuonna 2011 ilman liikelaitosta 8,9 % eli 21,8 milj. euroa 
ja liikelaitos mukaan luettuna 8,9 % eli 22,2 milj. euroa. 
 
Toimintakulujen kasvu menolajeittain;

(ilman liikelaitosta)  1000 €

TP2010 TP 2011 Muutos €

Muutos-

%

Palkat 102 921 111 955 9 034 8,8

Henkilösivukulut 28 583 31 402 2 819 9,9

Henkilöstökulut 131 504 143 357 11 853 9,0

Asiakaspalvelujen ostot 44 136 48 696 4 560 10,3

Muiden palvelujen ostot 25 859 28 609 2 750 10,6

Palvelujen ostot 69 995 77 305 7 310 10,4

Aineet ja tavarat 19 244 19 559 315 1,6

Avustukset 16 019 17 372 1 353 8,4

Vuokrat 8 101 9 052 951 11,7

Muut kulut 414 399 -15 -3,6

TOIMINTAKULUT 245 277 267 044 21 767 8,9  
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Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vuoden 2011 aikana 11,9 milj. eu-
roa eli 9,0 prosenttia. Henkilöstökulujen kasvu johtui henkilötyövuosien lisäyksestä ja palkko-
jen korotuksista. Henkilötyövuoden hinta nousi 2011 vuonna 4,6 prosenttia. Tästä palkkojen 
korotusten vaikutus oli noin 3,3 prosenttia (ansiotason nousu 2,8 % ja työnvaativuuden arvi-
ointi 0,5 %) eli 5,8 miljoonaa euroa. Palkkausmenoja kasvatti myös ennalta arvaamattomasti 
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 24.1.2012 antama ohje loma-
palkkavelan kirjaamisesta. Uusi ohje lisäsi sosiaali- ja terveystoimialan lomapalkkavarausta 
1,1 miljoonalla eurolla.  Lisäksi työvuorolisissä oli normaalia palkankorotusta korkeampi kas-
vu, jonka vaikutus palkkausmenoihin oli 0,9 miljoonaa euroa. Henkilötyöpanoksen kasvu 117 
HTV2:lla lisäsi henkilöstökuluja yhteensä 5,1 miljoonalla eurolla.  
 

 
 
Taulukko: Henkilötyövuosien ja henkilöstömenojen muutos 2010 – 2011: 
 

 
 
Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 
* (osa-aikaprosentti/100)  
 
Sosiaali- ja terveystoimialalla henkilötyöpanos lisääntyi 117 henkilötyövuodella. Talousarvios-
sa oli varauduttu 43 henkilötyövuoden kasvuun ehdolla, että koko toimialan sitovuustasolla 
määrärahat riittävät tähän.  
 
Maakuntahallituksessa aikaisemmin vuodelle 2010 perustettujen uusien vakanssien täyttämi-
nen vuoden 2010 loppupuolella lisäsi vuoden 2011 HTV:a 30. Lisäksi maakuntahallituksessa 
vuodelle 2011 perustetut vakanssit ja niiden täyttäminen joko vakituisesti tai määräaikaisesti 
lisäsi 56 henkilötyövuotta. Näiden uusien vakanssien lisävaikutus esim. vuosilomasijaisten 
määrään on noin 5,5 HTV. Tilapäinen lisähenkilöstön tarve, esim. arkipyhävapaat, vaikeahoi-
toisten yksittäisten potilaiden omat hoitoringit , sisäinen uuden tietojärjestelmän koulutus ym. 
yllättäen tullut sijaistarve vuonna 2011 oli 15 HTV enemmän verrattuna vuoteen 2010. Osa-
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aikaista työtä tekevien määrä lisääntyi 27 henkilöllä, joka vaikuttaa palvelus-suhteiden mää-
rään ja jonkin verran nostaa HTV:tä esim. vuosilomien sijaisten ja muiden poissaolojen kautta. 
Määräaikaisia työntekijöitä on palkattu ”muu syy” - perusteella noin 10 henkilöä enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 

 
Täyttölupamenettely yli 3 kuukauden työsopimuksiin oli voimassa koko vuoden ajan. Alle 3 
kuukauden työsopimuksiin ei ole tarvinnut täyttölupaa vaan lyhytaikaisia sijaisia on ollut mah-
dollista palkata, jos muuten ei saada järjestettyä esim. työvuoroja vaihtamalla.  
 
Asiakaspalvelujen ostot kasvoivat ilman liikelaitosta 4,6 miljoonaa euroa (10,3 prosenttia) 
edellisvuoteen verrattuna. Terveyden ja sairaudenhoidon tulosalueella asiakaspalvelujen ostot 
valtiolta ja ostot Oyksilta ja HUS:lta kasvoivat 1,4 milj. euroa (8,1 %). Perhepalvelujen tulos-
alueella asiakaspalvelujen ostot kasvoivat 2,0 milj. euroa (12,0 %) joista ostot Oyksilta ja 
HUS:lta kasvoivat 0,9 milj. euroa, lastensuojelulaitoksilta 0,2 milj. euroa, VPL ja KVL ostot 0,8 
milj. euroa ja tukiperheostot 0,1 milj. Vanhuspalvelujen tulosalueella asiakaspalvelujen ostot 
kasvoivat 1,2 milj. euroa (11,3 %), joista ostot kunnilta kotikuntalain mukaan 0,1 milj. euroa, 
tehostettu palveluasuminen 0,4 milj. euroa, tavallinen palveluasuminen 0,1 milj. euroa, yöhoito 
hoitokodit 0,1 milj. euroa, sotainvalidien palvelut 0,3 milj. euroa ja kotipalvelujen ostot 0,2 milj. 
euroa. 
 
Muiden palvelujen ostot kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa (10,6 prosenttia) edellisvuoteen ver-
rattuna. Kasvu tuli lääkäripalvelujen ostoissa 0,7 milj. euroa, asiantuntijapalveluissa 0,2 milj. 
euroa, atk-palveluissa 0,2 milj. euroa, puhtaanapito- ja pesulapalveluissa 0,3 milj. euroa, ma-
joitus- ja ravitsemuspalveluissa 0,9 milj. euroa, josta kuntien ateriapalvelujen ostojen kasvu 
0,8 milj. euroa, kuljetuspalveluissa SHL, VPL ja KVL 0,3 milj. euroa ja sosiaali- ja terveyspal-
veluissa 0,2 milj. euroa. 
 
Aine- ja tarvikemenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna vain 1,7 prosenttia eli 0,3 mil-
joonaa euroa.  
 
Avustukset kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa (8,5 prosenttia). Perhepalvelujen tulosalueella 
kasvua oli 1,1 milj. euroa (8,9 %) josta toimeentulotuessa 0,3 milj. euroa, vammaisille annetut 
avustukset vammaispalvelulain mukaan 0,3 milj. euroa, muut avustukset 0,5 milj. euroa las-
tensuojelun huostaanotossa ja avohoidossa. Vanhuspalvelujen tulosalueella kasvua oli 0,3 
milj. euroa (7,4 %) josta omaishoidon tuessa 0,1 milj. euroa ja sijaisomaishoidossa 0,2 milj. 
euroa. 
 
Vuokrausmenojen kasvu oli 1,0 miljoonaa euroa (11,7 prosenttia). Kunnilta vuokrattujen tilo-
jen maksut kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa eli 6,1 prosenttia johtuen kiinteistöissä tehdyistä pe-
rusparannuksista. Kaluston ja laitteiden leasingkulut kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa (21,2 pro-
senttia). 

 
Vuokrausmenojen kasvu oli 1,0 miljoonaa euroa (11,7 prosenttia). Kunnilta vuokrattujen tilo-
jen maksut kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa eli 6,1 prosenttia johtuen kiinteistöissä tehdyistä pe-
rusparannuksista. Kaluston ja laitteiden leasingkulut kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa (21,2 pro-
senttia). 

 
Kainuun elinvoima 
Kainuun maakunnassa on jatkettu yhteistyössä kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä sekä terveyserojen kaventamista. Hyvinvointikertomus on tehty ja työ jatkuu toi-
menpiteiden suunnittelulla kuntakohtaisesti.  Tämä työ perustuu tutkittuun tietoon, jota teh-
dään yhteistyössä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) ja muiden tutkimuslaitosten 
kanssa. Kuntien vastuulla olevan kuntouttavan työtoiminnan jatkamisella on saatu merkittäviä 
tuloksia toimeentulotuen tarpeen muuttumiseen. Saadut tulokset parantavat myös kainuulais-
ten yksilöiden ja perheiden hyvinvointia sekä elämän hallintaa merkittävästi.  
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TOTEUMA 1.1.–31.12.  
(vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 

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

Yleistä 
Toimeentulotuen kehitys Kainuussa on ollut maltillista.  Osaltaan myönteiseen kehitykseen 
Kainuussa on vaikuttanut onnistunut työllistämispolitiikka ja käynnistetyt kuntouttavan työtoi-
minnan toimenpiteet, jotka ovat tuottaneet tulosta. Erikoissairaanhoidon suunnittelu on käyn-
nistetty.  Monipuolista ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia (IVA) ja kansalaisten kuu-
lemista on toteutettu kuntakierrosten yhteydessä.  

 
Terveydenhuoltolaki on tullut voimaan 1.5.2011 alkaen ja sen mukana asteittain useita ase-
tuspohjaisia toiminnan muutoksia. Hallintokokeilun jälkeistä aikaa on suunniteltu Terveyden-
huoltolain ja siihen liittyvien asetusten mukaisesti. Maakunnan alueella toiminta tulee jatkos-
sa toteuttaa terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja erityisvastuualueella sairaanhoito-
piirien välisen järjestämissopimuksen pohjalta. V. 2011 on hyväksytty OYS -erityisvastuu-
alueen strategia, jossa on linjattu erikoissairaanhoidon työnjakoa, yhteistä työnantajapolitiik-
kaa, tietojärjestelmien yhteensopivuutta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.   

 
Sovituista peruslinjauksista on pystytty pitämään kiinni. Näitä ovat olleet: 

- väestön terveydentilan ja hyvinvoinnin edistäminen 
- terveyserojen kaventaminen 
- uusien toimintatapojen etsiminen ja työn tuottavuuden jatkuva kasvu, joka 

on välttämätön edellytys tuleville kehittämistoimille 
 
Asukas ja asiakas 
Palveluita tuotetaan sovitusti tarpeiden mukaisesti. Palvelutarpeet ja palveluiden käyttö ovat 
kasvaneet. Joillakin alueilla palveluiden saatavuudessa on edelleenkin ongelmia. Erityisesti 
tämä koskee lääkärin vastaanottoja terveysasemilla sekä eräiden erityistyöntekijöiden ja 
ajoittain työterveyshuollon palvelujen saatavuutta.  
 
Henkilöstö ja uudistuminen 
Henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan välttämättömiin tarpeisiin. HTV2 -määrät ovat ylitty-
neet, joskin samaan aikaan eläköityvien työntekijöiden määrä on lähtenyt suurten ikäluokkien 
myötä kasvuun. Henkilöstömäärän kasvuun ja tasapainon hakemiseen joudutaan kiinnittä-
mään erityistä huomiota. 
 
Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 
Potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvien integraatioiden toteuttaminen on 
edennyt, mutta käyttöönottoaikaa joudutaan todennäköisesti jatkamaan. 
 
Talous 
Budjetti ylittyy 12,9 milj. euroa ja työterveys –liikelaitos huomioiden 12,9 milj. euroa. Henkilös-
tökulut ja asiakaspalvelujen ostot ovat suurimmat ylittäjät. Ostot muilta sairaanhoitopiireiltä 
OYS:sta ja HUS:sta ovat kasvaneet, johtuen vaikeista sydänsairauksista ja syöpäsairauksien 
lisääntymisestä. 
 
Kainuun elinvoima 
Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi 
jatkuu laajalla rintamalla. 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Määritellään eniten palveluja tarvitse-
vat 

Työ on käynnistetty. Terveydenhuollon järjestämis-
suunnitelman laatiminen on tekeillä. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
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Ammattiryhmittäiset rekrytointisuunni-
telmat otetaan käyttöön 

Työ on aloitettu 

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Johtamisbarometri (Heha) toteutetaan 
joka toinen vuosi  
 
 
Prosessien ulkoinen ja sisäinen audi-
tointi strategian mukaista ja toteutuu 
tehdyn suunnitelman mukaan 
 
Yhteistyön lisääminen pth-esh-sos ja 
tulosalueiden välillä 

Ei ole toteutunut 
Esimiestyön ja johtamisen tilaa seurataan joka toi-
nen vuosi suoritettavassa työhyvinvointikyselyssä. 
 
Auditointi toteutunut hitaammin kuin on suunniteltu 
auditoijien vähentymisen takia.  Lakisääteiset audi-
toinnit on tehty ajallaan. 
 
Pth-yksikkö valmisteilla  

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Yhteissuunnittelu palvelujen tuottami-
sesta peruskuntien kanssa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot 
ovat 91, tavoite < 90. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Toimenpiteiden kohdentaminen tar-
peenmukaisesti hyvinvointi- ja terve-
yseronäkökulma huomioiden  

Yhteistyö Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. 
Hyvinvointikertomus on valmistunut ja käsitelty maa-
kuntavaltuuston seminaarissa. 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 
 

Asukas, asiakas 
 

     

Kansantauti-indeksi 130,0 130,0 130,2 129,5 129,4 

Sairastavuusindeksi 121,3 120,5 120,1 120,0 tieto ei 
saatavissa 

PYLL -indeksi 
(4 vuoden välein) 

 2003–
2007: 
miehet: 
7359 
naiset: 
2935 
(maan ka: 
4000) 

   

TEA -viisari 
(10 parhaimman joukossa) 

 TEA-
aktiivisuus 
paras 
koko 
maassa 

TEA-
aktiivisuus 
paras 
koko 
maassa; 
Kainuu 
71, koko 
maan ka. 
53 

 tietoa ei 
saatavissa 

Hoito- ja palvelutakuun to-
teutuminen 

toteutuu 
pht/esh,  
ei toteu-
du: suun 
th:ssa 

esh/31.12
31 päivä-
kirug. 
potilasta 
jonossa 
yli 6 kk. 
pth: toteu-
tuu lain 
mukaan 

esh/31.12 
23 potilas-
ta, joilla 
odotusai-
ka toi-
menpitee-
seen yli 6 
kk pth: 
hoitotakuu 
toteutuu 

 ESH: 40 
PTH: suun 
th. 206 
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suun ter-
veyden-
huoltoa 
lukuun 
ottamatta 

Asiakaspalautekysely 
(joka 2 vuosi) 

 ka 
4,12/5,0 

  ka 
4,18/5,0 

Palvelutarve määritelty      

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

ka 3,27  ka 3,36   

Sairauspoissaolot 39.218 pv 39.463 pv 42.044 pv  44.760 pv 

Keskimääräinen eläkeikä 63 
vuotta 

58,7 v 59,0 v 
 
(vk ka  
59,4 v) 

60,0 v 
 
(vk ka  
60 v) 

 
 
 
 

 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

     

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi 

menneil-
lään 

käyty 
osittain 

100 %  Esimiesten 
vaihdosten 
vuoksi 
eivät ole 
kaikilta 
osin toteu-
tuneet 

      

Talous      

Valtakunnallinen vertailu 
(kolmen kustannustehok-
kaimman joukossa) 

  Tehokkain 
keskisuur-
ten tarve-
vaki-
oiduissa 
kustan-
nuksissa, 
ikävakioi-
dut kus-
tannukset 
5 pienim-
mät koko 
maassa 

  

      

Kainuun elinvoima      

Hyvinvointikertomus 2010   tekeillä valmistuu 
ke-
vät/2011 

Kehitetty 
sähköi-
seen muo-
toon ja 
saatu kun-
tiin hyvin-
vointiryh-
mät 

Kehittämisasiakkuus-casien 
määrä 

  2 ei määri-
telty 

2 

Neuvottelukuntien lausunnot      
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Aluekierrokset (1x/v)   toteutunut 1 x vuosi toteutunut 

Hyvinvointifoorumitoiminnan 
käynnistyminen (tavoite: 
2010) 

  käynnis-
tetty 
 

  

1.8.1.7.1  Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki 

 
Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto 

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

Arvot 
Ihmisarvon kunnioittaminen, Asiakaslähtöisyys, Vastuullisuus, Tasa-arvo 

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

 
 

Asiakas ja asukas 

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

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-
voitteisiin päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden to-
teutumiseksi ja kuka 
toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

Verkottunut ja aktiivi-
sesti toimiva organi-
saatio 
 
 
 
 
Osallisuuden vahvis-
taminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terveyserot kaventu-
vat 

Riittävä ja ajantasai-
nen tietotuotanto 
 
 
 
 
 
Avoin näkemys, 
osaaminen ja rohke-
us 
 
Asiakkaat antavat 
palautetta ja osallis-
tuvat palveluiden 
kehittämiseen 
 
 
 
 
Palveluja suunnataan 
heikoimmassa ase-
massa oleville 
 

Hyvinvoinnin- ja ter-
veydenedistämisen 
strategiatyön käyn-
nistäminen  
 
 
 
Yhteistyö ja ajankoh-
taisten asioiden 
huomioiminen 
 
Kehittäjäasiakastoi-
mintamalli on käytös-
sä 
 
Asiakaspalautejärjes-
telmän uudistaminen 
 
 
Tietotuotanto, osaa-
misen vahvistaminen 
ja terveyseronäkö-
kulman esillä pitämi-
nen 

Kunnissa ja maakun-
nassa käytössä hy-
vinvointikertomukset 
ja toimivat rakenteet 
vuoden 2012 loppuun 
mennessä 
 
Asiakas- ja henkilös-
töpalautteiden seu-
ranta / joka toinen 
vuosi 
 
20 kehittäjäasiakasta 
/vuosi 
 
 
Asiakaspalaute, posi-
tiivinen/negatiivinen 
 
Palvelun kohdentu-
misesta analyysi 
valtuustokausittain 
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Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

Kehittyvä ja uusiutu-
miskykyinen organi-
saatio ja henkilöstö 
 
Erilaisuuden hyväk-
syminen, virheet sal-
littuja 
 
Toimiva työnohjaus 
 
 
 
Turvataan riittävä 
kouluttautuminen ja 
osaamisen ylläpito 
 
 
 
 
Kilpailukykyiset työ-
suhteen ehdot 
 
Määräaikaiset ja va-
kinaiset työntekijät 
samanarvoisia 
 
 
 
Työstään vastuun 
ottava henkilöstö, 
sisäisen yrittäjyyden 
vahvistuminen 
 
Suunnitelmalliset 
rekrytointiohjelmat ja 
niiden toteutuminen 

Työyksikkökohtaiset 
kehittämissuunnitel-
mat, joka toinen vuosi 
 
Toisten töihin tutus-
tuminen 
 
 
Työnohjauksen uus-
organisointi, selvät 
pelisäännöt 
 
Kannustetaan koulut-
tautumaan ja tiedon 
päivittämiseen 
 
Kehittäjätyöntekijä-
malli käytössä 
 
Joustavat työolot ja 
palkitsemisjärjestel-
mä 
 
Toimintaohjeet ja 
asenteet tukevat 
tasa-arvoa 
 
 
Tuetaan henkilöstön 
koulutusta huomioi-
den organisaation 
tavoitteet  
 
Ammattiryhmittäiset 
rekrytointisuunnitel-
mat otetaan käyttöön 

Tulosalueen kehittä-
missuunnitelmat on 
tehty 
 
 
 
 
 
Työnohjaus on orga-
nisoitu vuoden 2012 
loppuun mennessä 
 
Sovitaan jokaisen 
kohdalla henkilökoh-
taisesti kehityskes-
kustelujen yhteydes-
sä 
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
Henkilöstön työhyvin-
vointikysely joka toi-
nen vuosi; tavoittee-
na, että tulos paranee 
 
Lakisääteinen täy-
dennyskoulutus to-
teutuu 
 
Ammattiryhmittäiset 
rekrytointisuunnitel-
mat on tehty vuoden 
2011 loppuun men-
nessä 

Henkilöstö voi hyvin 
ja kokee työniloa 
 

Hyvinvoiva, mo-
niammatillinen henki-
löstö 
 
Työhön sitoutuminen 
ja oleelliseen keskit-
tyminen 

Työhyvinvointisuunni-
telmat 
 
 
Yhteisöllisyyttä tuke-
va toiminta 

Työhyvinvointimittaus 
joka 2. vuosi 
 
Henkilöstön kehittä-
missuunnitelmat on 
tehty  
 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Oikeudenmukainen, 
osaava ja vastuulli-

Johdon ja työntekijöi-
den vastuut, työnjako 

Johtamisbarometri 
toteutetaan joka toi-

Johtamisbarometri 
otetaan käyttöön 
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nen johtaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riskien ottaminen 
mahdollista 

ja tehtävät on määri-
telty ja sisäistetty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epäonnistuminen 
sallitaan 

nen vuosi (heha) 
 
Kehityskeskustelut 
1x/v 
  
Osaamisen ja vas-
tuun vahvistaminen 
 
Kehitetään toimin-
nanohjausjärjestel-
mää 
 
 
Kehitetään johtamis-
ohjelma tukemaan 
johtajaksi kehittymis-
tä 
 
Kirjataan ja analysoi-
daan epäonnistumi-
set ja opitaan niistä 

v.2010 
 
Tulos- ja kehityskes-
kustelut toteutuvat 
100 %: sti 
 
 
 
Toiminnanohjausjär-
jestelmä on käytössä 
vuoden 2012 loppuun 
mennessä 
 
Koulutettu johtaja-
reservi on olemassa 
 
 
 
Kaikki toteutuneet 
riskit analysoidaan 
 

Työn tuottavuuden 
lisääminen 

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

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

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

 

Talous 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toiminnat järjeste-
tään taloudellisesti ja 
kustannustehokkaasti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resurssien suuntaa-
minen 
 

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

Yhteissuunnittelu 
palvelujen tuottami-
sesta peruskuntien 
kanssa 
 
 
Toiminnan oikeanlai-
nen ja oikea-aikainen 
kohdentaminen, laa-
dun parantaminen 
 
Resurssien kohden-
taminen 

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

 

Elinvoima 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Hyvinvoiva ja toimin-
takykyinen kainuulai-
nen 
 

Ennaltaehkäisevä ja 
toimintakykyä vahvis-
tava toiminta koros-
tuu. Terveyden ja 

Toimenpiteiden koh-
dentaminen tar-
peenmukaisesti hy-
vinvointi- ja terveys-

Hyvinvointikertomus 
maakuntalaisten hy-
vinvoinnista  
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hyvinvoinnin tasa-
arvo lisääntyy 

eronäkökulma huo-
mioiden 

Kainuulaisten osalli-
suuden vahvistami-
nen    
 

Kansalaisilla mahdol-
lisuus vaikuttaa 
 

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

Kehittämisasiakkuus 
casien määrä. 
 
 
Aluekierrosten toteu-
tuminen 1 x/vuosi 

Toimivat kehittämis-
kumppanuudet 
 
 
 
 
Erikoissairaanhoidon 
säilyminen Kainuussa 

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

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

Hyvinvointifoorumin 
toiminta on käynnis-
tetty vuoden 2010 
aikana 
 
 
Suunnitelma valmis 
vuoden 2011 loppuun 
mennessä 

 

TOTEUMA 1.1.–31.12.  
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 

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

Sosiaali- ja terveydenhuollon johdon tuki on toiminut aktiivisesti perustehtävän ja suunnitel-
man mukaisesti.  
 
Sosiaali- ja terveysjohtaja jäi eläkkeelle keväällä 2011. Sen jälkeen hänen sijaisenaan toimi 
hallintoylilääkäri, sairaanhoidon tulosalueen johtaja ja uusi sosiaali- ja terveysjohtaja aloitti 
1.9.2011. Sosiaali- ja terveydenhuollon talouspäällikkö oli poissa osan vuotta, jolloin sijaisena 
on toiminut taloussuunnittelija. Talouspäällikkö on jäänyt 1.12.2011 osa-aikaeläkkeelle ja 
hänen sijaisenaan osa-aikaisesti toimii taloussuunnittelija, jonka tilalle on palkattu osa-
aikainen taloussuunnittelija. Erikoissairaanhoidon potilaskohtainen hoitojaksokohtainen hin-
noittelu eli DRG -hanke toteutui osittain ja jatkuu edelleen. Uusi potilastietojärjestelmä otettiin 
käyttöön koko maakunnan alueella ja jatkuu edelleen vuoden 2012.   
 
Sijaispalveluyksikön toimintamallia on kehitetty ja resursseja lisätty.  Tekstiilipalveluissa on 
kilpailutettu vaatehuolto. Erikoissairaanhoidon tulevaisuuden selvitys on tehty ja Helsingin 
yliopiston Ruralia-Instituutilla on teetätetty erikoissairaanhoidon tulevaisuusarviointi. Maakun-
tavaltuusto hyväksyi erikoissairaanhoidon suunnitelman syksyllä 2011 ja se jatkui projektina. 
Laatujärjestelmää on vahvistettu ja lisäresursoitu.  Ympärivuorokautiset asumispalvelut on 
kilpailutettu.  
 
Asiakasnäkökulmaa on nostettu voimakkaasti esille ja käyttöön on otettu kehittäjäasiakastoi-
mintamalli.  Lisäksi asiakaspalautejärjestelmää tullaan uudistamaan yhteistyössä SADe -
ohjelman kanssa. 
 
Pohjois-Suomi yhteistyössä on kehitetty sähköistä hyvinvointikertomusta, joka toimii välinee-
nä Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän yhteisen hyvinvointinäkemyksen 
synnyttämisessä sekä toimenpiteiden suuntaamisessa.  Henkilöstön työhyvinvointia tukevaan 
työnohjaukseen ollaan rakentamassa maakunnallista toimintamallia.  Kehittäjätyöntekijä – 
toimintamallilla puolestaan vahvistetaan osaamista ja lisätään työn imua.  Rekrytointia tehos-
tetaan hakemalla uusia, innovatiivisempia toimia. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään tukemaan paremmin johtamista niin strategisella 
kuin operatiivisella tasolla. Työn tuottavuutta ja asiakaspalvelun tuloksellisuutta parannetaan 
ottamalla käyttöön yhteinen potilastietojärjestelmä.  Eri toimijoita yhteen kokoava hyvinvointi-
foorumi on käynnistynyt.  Kainuun aluekokeilumallia valmistellaan, jonka taustalla on jo val-
mistunut erikoissairaanhoidon aluetalousselvitys. 
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Toimenpiteet  
Mikä on tilanne tavoitteeksi asetetuis-
sa toimenpiteissä? Raportoidaan ne 
seikat, joissa tavoite ei ole toteutunut 
tai siinä on poikkeamia  

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Asiakaspalautejärjestelmän uudista-
minen 
 
Yhteistyö ja ajankohtaisten asioiden 
huomioiminen 
 

Uudistamista ei ole aloitettu, odotetaan edelleen 
SaDe -ohjelman ratkaisua 
 
Hyödynnetään tehokkaammin HaiPRO -järjestelmän 
tuottamaa tietoa sekä laajennetaan järjestelmän 
käyttöä 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Toisten töihin tutustuminen 
 
Ammattiryhmittäiset rekrytointisuunni-
telmat otetaan käyttöön 

Edistynyt hitaasti, työnjakoa ja tehtäviä kehitetty. 
 
Ammattiryhmittäisiä rekrytointisuunnitelmia on val-
misteltu työryhmissä.  

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Kehitetään johtamisohjelma tuke-
maan johtajaksi kehittymistä 
 
 
 
 
Johtamisbarometri toteutetaan joka 
toinen vuosi (heha) 
 
Kehityskeskustelut 1x/v 

STM:n KASTE -ohjelmasta ei saatu rahoitusta poh-
joissuomalaiseen johtamishankkeeseen (Tiekartta), 
asiaa valmistellaan edelleen seuraavaan hakuun 
(12/2011). Valmistelu käynnissä Pohjois-Suomi -
tasolla. 
 
Ei ole toteutunut. 
 
 
Esimiesten vaihdosten vuoksi eivät ole kaikilta osin 
toteutuneet. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Resurssien kohdentaminen 
 

Resurssien kohdentaminen paremmin tarpeita vas-
taavaksi on käynnissä. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Kainuun aluekokeilumalli 
 
 
 
 
 
Maakunnallinen yhteistyöfoorumin 
(työllisyys) käynnistyy 
 

STM ei rahoittanut suoraan Kainuun aluekokeilumal-
lisuunnittelua, mutta määritteli Kainuun erityishank-
keeksi. Keskustelut STM:n kanssa jatkuvat. Uudis-
tettu hakemus on jätetty STM:lle, koskien koko Poh-
jois-Suomea. 
 
Aluesuunnittelun kehittämisjohtajalle vastuutettu 
seminaarin käynnistäminen, Hyvinvointifoorumi pi-
detty v. 2011. 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 
 

Asukas, asiakas 
 

     

Kehittäjäasiakkaita/vuosi 
 

- - 11 20 10 

      

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Työhyvinvointimittaus 
 

ka 3,44  ka 3,47 Toteute-
taan joka 
toinen 
vuosi 

- 

Sairauspoissaolot 1.847 pv 1.581 pv 2.014 pv  2236 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

     

Kehityskeskustelut  menneil-
lään 

käyty 
osittain 

100 % 1x/vuosi toteutunut 
osittain 

      

Talous      

      

Kainuun elinvoima      

Sähköinen hyvinvointiker-
tomus  

  valmiste-
lu käyn-
nissä 

valmistuu 
2011; 
käyttöön-
ottov 2012 

Toteutuu 
suunnitellus-
ti 

Kehittäjäasiakas-caset      -        - 2 ei märitelty 2 

Aluekierrokset    toteutu-
nut 

1x/vuosi toteutunut 
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1.8.1.7.2  Ympäristöterveydenhuolto 

 
Vastuuhenkilö: Ympäristöterveydenhuollon johtaja Päivi Nykänen 

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

Arvot 
Asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus 

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

 

Asiakas ja asukas 

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

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-
voitteisiin päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden to-
teutumiseksi ja kuka 
toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

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

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

Toimintakaudelle 
2011–2014 laaditta-
van suunnitelman 
mukaisten tarkastus-
käyntien toteuttami-
nen sekä riskinarvi-
oinnin kehittäminen ja 
toteuttaminen.  
(terveysvalvonta, 
eläinlääkintähuollon 
valvontaa tekevät 
viranhaltijat) 
 
Asiakaspalaute-
kyselyn ja henkilö-
kunnan muutoin toi-
minnassa keräämän 
asiakaspalautteen 
perusteella palvelun 
laadun parantaminen. 

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

 
 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

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

Koko henkilökunta 
osallistuu kuntayhty-
mässä toteutettaviin 
kyselyihin ja hyvin-
vointia parantavien 
toimenpiteiden toteut-
tamiseen. 
 
 
Sijaisten rekrytoinnin 
kehittäminen.  (ensi-
sijaisesti eläinlääkin-

Työyhteisön tilan 
arviointi 
 
 
 
 
 
 
 
Virkojen täyttöaste 
100 %  
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Osallistumisjärjestel-
mien ylläpito 
 

tähuolto) 
 
Koulutussuunnitel-
man laatiminen ja 
työnjaon mukaiseen 
koulutukseen osallis-
tuminen. 
 
 
 
 
Kehityskeskustelut 
esimiehen ja työnteki-
jöiden kesken. 

 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
Kehityskeskustelut 
(100 %)  

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

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

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

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

 

Talous 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

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

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

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

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

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

Elinympäristön ter-
veellisyyteen ja tur-
vallisuuteen sekä 
ympäristön tilan seu-
rantaan liittyviä labo-
ratoriotutkimuksia 
tehdään yhteistyössä 
valvontaviranomais-
ten kanssa. 
 
Valvontahenkilökunta 
kohdentaa valvontaa 
mm. suunnitelmien 
avulla riskinarvioinnin 
kannalta tärkeimpiin 
kohteisiin. 
Lausunnoissa huo-
mioidaan terveysnä-
kökohdat. 
 
Ennaltaehkäisevän 
terveydenhuoltotyön 
jakaminen useam-
malle praktikolle 
 
Henkilökunta antaa 
neuvontaa ja ohjaus-
ta mm. lainsäädän-
nön muutoksiin liitty-
en. Tuotteiden ter-
veellisyyttä valvo-
taan. Laboratorio 
tarjoaa analyysi- ja 
neuvontapalveluja 
elinkeinoelämän tar-
peisiin, esimerkiksi 
tuotekehittelyyn, pro-
sessien seurantaan 
ja maaseutuelinkei-
noihin liittyviä. 

Kainuun elintarvik-
keiden ja veden laatu 
sekä kuluttajapalve-
luiden turvallisuus 
(vrt. valtakunnallinen 
taso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eläinterveydenhuolto-
ohjelmiin liittyneiden 
tilojen osuus (%), 
terveydenhuoltokäyn-
tien lkm terveyden-
huolto-ohjelmien 
edellyttämästä mää-
rästä (%) 
Yrittäjäasiakkaiden 
osuus 

 
 

TOTEUMA 1.1.–31.12.  
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 

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

Suunniteltujen valvontakäyntien toteuma on suunniteltua pienempi. Tähän vaikuttaa muiden 
valvonnan osa-alueiden työn määrä. Eläinlääkintähuollossa tähän vaikutti sijaisten puute, 
jonka vuoksi työpanosta kohdistettiin praktiikkaan. 
 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 
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tai siinä on poikkeamia  

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Toimintakaudelle 2011–2014 laaditta-
van suunnitelman mukaisten tarkas-
tuskäyntien toteuttaminen sekä ris-
kinarvioinnin kehittäminen ja toteut-
taminen.  
(terveysvalvonta, eläinlääkintähuollon 
valvontaa tekevät viranhaltijat) 
 

Suunnitelmallisen valvonnan valvontakäyntien mää-
rä 63 % (536/875) vuoden tavoitteesta.  Toteumaan 
vaikuttaa mm. muiden kuin suunnitelmallisten val-
vontatöiden määrä. Eläinlääkäreiden suunnittelemis-
ta laitostarkastuksista n. puolet jäi tekemättä johtuen 
resurssipulasta praktiikassa. Eläinsuojelulain mu-
kaan ilmoitusvaraisista kohteista tarkastettiin n. 50 
% eli puolet vuoden tavoitteesta. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Sijaisten rekrytoinnin kehittäminen.  
(ensisijaisesti eläinlääkintähuolto) 
 
 

Kaikissa viroissa on viranhaltija. Työn kuormittavuut-
ta ei onnistuttu vähentämään ulkopuolisilla sijaisilla. 
Sen sijaan kuormitusta ovat lisänneet sairauspois-
saolot etenkin loppuvuodesta. 

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Huolehditaan toimivista työoloista ja  
– järjestelyistä. Toimitaan mahdolli-
simman tehokkaasti ja toteutetaan 
sovittua työnjakoa 

Laboratorion näytemäärä 9336 kpl (93 % tavoittees-
ta) ja analyysimäärä 43 175 kpl (94 % tavoitteesta).  

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Talousarvion seuranta säännöllisin 
väliajoin ja poikkeamiin reagointi.  

Poikkeama KS 2011/TP 2011  oli -9000 euroa, 
toteuma 100,4 % 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Ennaltaehkäisevän terveydenhuolto-
työn jakaminen useammalle praktikol-
le 
 
 

Eläinten terveydenhuolto-ohjelmiin liittyneiden tilojen 
osuus 41%. Tilojen terveydenhuoltokäyntien määrä 
95 % terveydenhuolto-ohjelmien edellyttämästä 
määrästä. Kaikki tilat eivät itse halua tilakäyntejä. 
Kaikille halukkaille on palvelu tarjottu. 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 
 
 

Asukas, asiakas 
 

     

Valvontasuunnitelman toteu-
tuminen (valvontakäyntien 
määrä, %) 

Valvonta- 
käyntien 
määrä 40 
% suunni-
tellusta 

Valvonta-
käyntien 
määrä 72 
% suunni-
tellusta 
 

Valvonta-
käyntien 
määrä 72 
% suunni-
tellusta 

100 % 63 % 

Asiakaspalautekysely  
(joka 2 vuosi) 

 Terveys-
valvonta  
ka 4,25 
 
Eläinlää-
kintähuol-
to ka 4,27 
 
Laborato-
rio 
ka 4,08 

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

Asiakaspalauteseuranta: 
määrä ja laatu 

Asiakas-
palautteet 
käsitelty 

Asiakas-
kyselyn 
tulokset 
käsitelty 

Asiakas-
palautteet 
käsitelty 

 Asiakas-
palautteet 
käsitelty 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Työyhteisön tilan arviointi Osallistut-
tiin työhy-
vinvointi-
kyselyyn 

Työhyvin-
vointi-
suunni-
telma 
tehty 

Työhyvin-
vointi-
suunni-
telma 
tehty ja 
sen toteu-
tuminen 
arvioitu 

  

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2 vuosi) 

ka 3,63  ka 3,45   

Virkojen täyttöaste (100 %) 96 % 99 % 99 % 100 % 100 % 

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

    
 
 
 
 

 

Täydennyskoulutus tarpeen 
mukaisesti (3 - 10 vrk/v) 

3 vrk/hlö/v 2.2 
vrk/hlö/v 

4 vrk/hlö/v 3 – 10 
vrk/hlö/v 

3,9 
pv/hklö/v 

Kehityskeskustelut (100 %) 26 % 92 % 95 %  100 % 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

     

Vertailututkimuksissa  
hyväksyttävä tulos (95 %) 

   95 % 92.8 % 

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

59 % 56 % 63 %   62 % 
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Vastuualuekohtaiset näyte-, 
analyysi-, tarkastus- ja käyn-
timäärät (kpl/v) 

Terveys-
valvonta 
- näytteet 

(780 
kpl/v) 

- lainsää-
dännön 
mukai-
set (100 
%) 

 
Eläinlää-
kintähuol-
to 
- suunni-

tellut 
tarkas-
tukset 
(78 %) 

- eläin-
suojelu-
tarkas-
tukset 
(125 
kpl/v) 

 
Laborato-
rio 
- analyy-

sit 
27 834 
(99 % 
tavoit-
teesta) 

- näyte-
määrä  
8 687 
(91 % 
tavoit-
teesta) 

Laborato-
rion näy-
temäärä 
135 % ja 
ana-
lyysimää-
rä 109 % 
tavoittees-
ta 

Laborato-
rion näy-
temäärä 
103 % ja 
ana-
lyysimää-
rä 93 % 
tavoittees-
ta 

 Lab. ana-
lyysit 43 
175 kpl, 
94 % 
tavoittees-
ta, näyt-
teet 9336 
kpl, 93 % 
tavoittees-
ta. 
 

Toteutuneet suunnitelmat 
(100 %) 

Toteutu-
neet 
suunni-
telmat 
- suunni-

telmal-
linen 
valvon-
ta 44 % 

- muut 
100 % 

Maitohy-
gieeniset 
tarkastuk-
set ja 
tervey-
denhuol-
tokäynnit 
toteutuivat 
suunnitel-
lusti. Lai-
tostarkas-
tusten 
toteuma 
88 % 

Tarkas-
tukset ja 
näyt-
teenotto 
toteutui 
suunni-
telman 
mukaises-
ti 

100 % suunni-
telmalli-
nen val-
vonta 63 
%, laitos-
tarkastuk-
set ja 
maitohy-
gieeniset 
tarkastuk-
set n. 50 
%, eläin-
suojelu-
tarkastuk-
set 50 % 
ilmoituk-
senvarai-
sista koh-
teista 
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Talous      

Talousarvion toteutuminen 
(100 %) 

Talousar-
vion raa-
missa 
pysyttiin 

Talousar-
vion raa-
missa 
pysyttiin 

Talousar-
vion raa-
missa 
pysyttiin 

100 % 100,4 % 
 

Talousarvion ja toiminta-
suunnitelman seuranta työ-
paikkakokouksissa 

Talousar-
vion ja 
toiminta-
suunni-
telman 
toteutu-
mista 
seurattiin 
työpaik-
kakoko-
uksissa 

Talousar-
vion ja 
toiminta-
suunni-
telman 
toteutu-
mista 
seurattiin 
työpaik-
kakoko-
uksissa 

Talousar-
vion ja 
toiminta-
suunni-
telman 
toteutu-
mista 
seurattiin 
työpaik-
kakoko-
uksissa 

 Talousar-
vion ja 
toiminta-
suunni-
telman 
toteutu-
mista 
seurattiin 
työpaik-
kakoko-
uksissa 

Kainuun elinvoima      

Kainuun elintarvikkeiden ja 
veden laatu sekä kuluttaja-
palveluiden turvallisuus (vrt. 
valtakunnallinen taso) 

Elintarvi-
kenäyt-
teistä 89 
% sekä 
uima- ja 
talousve-
sinäyttei-
den laatu 
kokonai-
suudes-
saan täytti 
asetetut 
vaatimuk-
set 

Elintarvi-
kenäyt-
teistä 88 
% sekä 
uima- ja 
talousve-
sinäyttei-
den laatu 
kokonai-
suudes-
saan täytti 
asetetut 
vaatimuk-
set. 
 

Talous- ja 
uimavesi-
näytteiden 
laatu täytti 
asetetut 
vaatimuk-
set 
 
Elintarvi-
kenäyt-
teistä 92 
% täytti 
asetetut 
vaatimuk-
set 
 

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

Eläinterveydenhuolto-
ohjelmiin liittyneiden tilojen 
osuus (%) 

  Nautati-
loista 186 
kpl (49 %) 
on liittynyt 
tervey-
denhuol-
to-
ohjelmaan 
(Naseva) 

 41 % 

Terveydenhuoltokäyntien 
lkm terveydenhuolto-
ohjelmien edellyttämästä 
määrästä ( %) 

  Tervey-
den-
huolto-
käynneis-
tä 90 % 
on toteu-

 95 % 
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tunut 
sovitussa 
aika-
taulussa 

Yrittäjäasiakkaiden osuus     Osuus 
pysynyt 
ennallaan. 

 

1.8.1.7.3  Sairaanhoidon palvelut 

 
Vastuuhenkilö: Sairaanhoidon palvelujen johtaja Esa Ahonen 

Perustehtävä 
Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa kliinisen laboratorion, patologian, radio-
logian, ensihoito-sairaankuljetuksen, leikkaus-anestesian, tehohoidon, lääkehuollon ja vä-
linehuollon palvelut maakunnallisina kokonaisuuksina siten, että palvelujen saatavuus on riittä-
vä ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Palvelut tuotetaan yhdenmukaisin kustannus-, 
laatu- ja vaikuttavuuskriteerein koko maakunnan alueella.  

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

Visio 2015 
Sairaanhoidon palvelujen tulosalue on palveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, moniammatilliseen 
osaamiseen suuntautunut tulosalue, jonka palvelut suunnitellaan keskistetysti ja järjestetään 
yhteistyön, tietoverkkojen ja logistiikan avulla maakunnassa hajautetusti. Palvelut edistävät 
Kainuun maakunnan toimintoja paikallisesti ja valtakunnallisesti arvostettuna sosiaali- ja tervey-
denhuollon edelläkävijänä. Mahdollisuuksien mukaan palveluja järjestetään ERVA-alueen yh-
teistyönä ja/tai yhteisessä organisaatiossa 

 

Asiakas ja asukas 

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

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

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

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Palvelujen ja hoidon 
hyväksyttävä laatu  
 

Potilaiden hyvä ja 
ammatillinen kohtelu 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelujen ja hoidon 
saatavuus ja vaikut-
tavuus 
 
 
Toimiva yhteistyö 
toiminnan eri tasoilla 

Kysytään palautetta 
asiakkailta 
 
 
 
 
 
 
 
Vaara- ja läheltäpititi-
lanteiden rekisteröinti 
/ HaiPro -raportit 
 
Laatumittarit säännöl-
liseen käyttöön   
 
Nettiajanvarauksen 
laajentaminen 

Soten yhteinen asia-
kaspalautekysely 
(2011); tulosten tavoi-
tetaso 90 %:lla on 
tasolla hyvä tai erin-
omainen (keskiarvo 
4-5).  Tulos on vuotta 
2009 parempi. 
 
HaiPro-raportit tulleet 
rutiinikäyttöön 
 
 
Johdon katselmukset 
toteutuvat 100 % 
 
Sisäiset arvioinnit 
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Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

Suunnitelmallinen 
täydennyskoulutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uusien työntekijöiden 
suunnitelmallinen 
rekrytointi, perehdyt-
täminen ja työkierto 

Vastuualueiden 
osaamisen kehittämi-
sen suunnitelmat 
 
Henkilökohtaiset 
koulutuskortit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakanssien tarve ja 
täyttöaste 
 
Työyhteisöjen työtyy-
tyväisyysmittaukset 

Osaamisen kehittä-
misen suunnitelmien 
toteutuminen 
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
Vakanssien täyttö-
astetta arvioitu sään-
nöllisesti 
 
Työyhteisöjen työtyy-
tyväisyys-mittaukset 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toimiva johtamisjär-
jestelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimiva tietojen hal-
linta ja käytettävyys 
 

Toimintaprosessien 
uudistaminen  
 
 
 
Sairaanhoidon palve-
lujen kehittäminen 
osana hoitoketjujen ja 
-prosessien kehittä-
mistä 
 
Lisäarvoa tuottamat-
tomien toimintojen 
karsiminen 
 
 
Toimivat ja yhteen-
sopivat tietoverkot 

Hoidon saatavuuden 
mittarit 
 
 
 
Tehdyt muutokset 
palvelurakenteessa 
 
 
 
Kehittämis-, tutkimus- 
ja laatuprojekteihin 
osallistuminen (lkm) 
 
Sisäiset auditoinnit 
 
 
 
Uusien tietojärjestel-
mien käyttöönotto 

Hoidon saatavuuden 
mittaus muuttunut 
1.5.11 (polikliininen 
hoitotakuu) 
 
MAPO-hankkeen 
suunnittelu ja toimin-
taprosessin muutos 
aloitettu 
 
 
 
 
 
Sisäiset arvioinnit 
jatkuvat 
 
 
Uusien tietojärjestel-
mien käyttöönotto 

 

Talous 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kustannustehokkaat 
toimintamallit ja -
menetelmät 
 

Toimiva palvelujärjes-
telmän seuranta     
 
 
Jatkuva toimivien ja 

Talousarvio ja sen 
toteutumisen seuran-
ta, poikkeamiin rea-
gointi 
 

Talousarvion toteu-
tuminen: ylitystä tar-
vikkeissa ja ostopal-
veluissa 
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tuottavien työkäytän-
töjen kehittäminen ja 
käyttöönottaminen 
 
Maakunnallisen sy-
nergiaedun hyödyn-
täminen 

Henkilöstötilinpäätös. 
 
Palvelujen hintaver-
tailut (ostoskorit) 
muiden palveluntuot-
tajien kesken 

Henkilötyövuodet: 
suunnitelman mu-
kaan 
 
 

 

Kainuun elinvoima 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Uusien työmuotojen 
ja -menetelmien hal-
littu käyttöönotto 
 
 
Resurssien tarkoituk-
senmukainen käyttö 
ja yhteistyön koor-
dinointi 
 
ERVA – yhteistyön 
lisääminen 

Maakunnalliseen ja 
valtakunnalliseen 
kehitystoimintaan 
osallistuminen 
 
Julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin 
yhteistyö ja työnjako 
 
 
Työvoiman saata-
vuuden ja kilpailuky-
vyn varmistaminen 

Toimintajärjestelmien 
ja menetelmien audi-
tointi 
 
 
Yhteishankkeiden 
toimivuuden ja uusien 
toimintamallien arvi-
ointi 
 
Laboratorioyhteistyön 
kautta toimintojen 
harmonisointi 
Muiden yhteistyö-
mahdollisuuksien 
arviointi 

Arviointitulokset: 
 
 
 
 
radiologian ERVA-
yhteistyön arviointi 

.   

 

TOTEUMA 1.1.–31.12.  
    - oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan 

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

 
Henkilöstömenoissa 2011 ylitystä 871.000 €, ostopalveluissa 855.000 €, aineissa ja tavarois-
sa 304.000 €, toimintatuottojen lisäys 129.000 €. 
 
Henkilöstömenojen ylitys liittyy pääosin palvelujen käytön kasvuun ensihoidossa (+7%), leik-
kaustoiminnassa (+7%) ja laboratoriopalveluissa (+2%). Hoitotakuuseen liittyvää jononpurkua 
on tehty lisätyönä 92.000 €. 
 
Ostopalvelujen ylitys liittyy pääosin radiologian palvelujen turvaamiseen ja päivystysaikaisen 
palvelutarpeen lisääntymiseen (OYS). Valviran valvontaraportti  on myös edellyttänyt radiolo-
gian päivystysvalmiuden kehittämistä. Ostopalvelua on käytetty omien radiologien vajauksen 
takia. Ostopalvelujen käyttösuunnitelma 2011 on ollut yli 400.000 pienempi kuin tilinpäätök-
sessä 2010.  
 
Aineiden ja tavaroiden raamibudjetti on ollut tiukka, ylitystä on tullut reagenssien ja verituot-
teiden ostoista. Mikrobiologian ja patologian laboratorioiden saneeraukset ovat lisänneet 
kustannuksia tilapäisesti.  
 
Toimintatuotoissa on lisäystä 129.000 € pääosin KELA-korvausten kautta. 
 
Poikkeamista on tehty erillinen tarkempi selvitys.  
 

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

Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Asiakaspalautekysely SAPA-
tulosalueen osalta 
 
Vaara- ja läheltäpiti -tilanteiden rekis-
teröinti 
 
Laatumittareiden käyttöönotto 
 
 
Nettiajanvarauksen laajentaminen 
 
Effica-potilastietojärjestelmän ja integ-
raatioiden käyttöönotossa on ollut 
katkoja  
 
Patologian laboratorio siirtyi joulu-
kuussa 2011 Satamakadun tiloihin ja 
pääosa näytteenotosta KaKS:n tiloi-
hin. 

Toteutunut pääosin tavoitteen mukaisesti 
 
 
Otettu yleiseen käyttöön, raporttien jatko-
hyödyntäminen etenee suunnitellusti 
 
Johdon katselmukset toteutuneet vain osittain tek-
nisten ongelmien takia 
 
On edennyt tietojärjestelmien sallimissa rajoissa 
 
Käyttöönottoon liittyneistä katkoista tiedotettu kansa-
laisia ja työntekijöitä. 
 
 
Sairaala-alueella ollut vanha patologian tila joutui 
AVI:n päätöksellä käyttökieltoon. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Osaamisen kehittämisen suunnitelmat 
 
 
Koulutuskortit 
 
Vakanssien tarve ja täyttöaste 
 
Työtyytyväisyysmittaukset 
ERVA-laboratorion suunnitteluun 
osallistuminen 
 

Edennyt systemaattisesti, joskin ylihoitajan työ-
panoksen niukkuus (0,2 HTV) rajoittaa 
 
Toteutunut pääosin tavoitteiden mukaisesti 
 
Arvioitu säännöllisesti 
 
Suunnitelman mukaisesti 
Laboratorioliikelaitoskuntayhtymän toiminnan val-
mistelu alkaa 1.1.2012 alkaen ja toiminta käynnistyy 
1.1.2013 alkaen. 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Hoidon saatavuuden mittarit 
 
 
 
Palvelurakenteen muutokset:  
 
MAPO-hanke (materiaali, apteekki, 
patologia, obduktio).  
Radiologian CT-laitteen uusiminen 
 
 
Kehittämis-, tutkimus- ja laatuprojek-
teihin osallistuminen 
 
 
Sisäiset auditoinnit 
 
 
Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto 

Hoidon saatavuutta seurattu säännöllisesti ja jonon-
purkua lisätty polikliinisen hoitotakuun muututtua 
1.5.11 
 
MAPO-hanke edennyt suunnitellusti. Lääkehuollon 
ja patologian logistiikan uudistaminen valmisteilla, 
varastoautomaation suunnittelu ja kilpailutus tehty  
2011.  
CT-laitteen uusimisen suunnittelu käynnistynyt, yh-
denmukaistaminen OYS-laitekannan kanssa. 
 
Kehittämis- ja laatuprojekteissa edistymistä, tutki- 
mushankkeisiin osallistumista aikaresurssi rajoitta-
nut 
 
Edenneet suunniteltua hitaammin henkilö- ja aika-
resurssien takia 
 
Välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmä ja  liitty-
mät potilastietojärjestelmään suunnitellusti 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
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Talousarvion toteutuminen, poik-
keamiin reagointi, tarvike- ja ostopal-
velukustannuksissa ylitysriski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelujen hintavertailut 

Raportoitu tulosalueella ja toimialalla. Ennakoitu 
tarvikkeiden ja ostopalveluiden ylitysriski, henkilös-
tömenojen ylitys (ensihoito, leikkaus-anestesia ja 
laboratorio) liittynyt suurentuneeseen palvelutarpee-
seen. 
 
Radiologian palveluja hankittu osittain osto-
palvelujen kautta, saatavuudessa merkittävä paran-
tuminen.   
 
Lääkehuollon ja välinehuollon toimintojen uudistami-
nen lisännyt muutosvaiheessa henkilö-kuluja 
 
Laboratoriopalveluissa alle valtakunnan keskiarvon 
(-30%), ensihoidossa hieman sen yli liittyen välimat-
koihin ja väestörakenteeseen 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Toimintajärjestelmien ja menetelmien 
auditointi 
 
Yhteishankkeiden toimivuuden ja 
uusien toimintamallien arviointi 
 
 
OYS-ERVA -yhteistyö 

Sisäistä arviointia tehty säännöllisesti 
 
 
Tehty resurssien sallimissa rajoissa . Osallistuminen 
AMK-yhteistyön valmisteluun.  Lääkehoidon koulu-
tuksen suunnittelu 2011. 
 
Laboratorioyhteistyö käynnistynyt 2011, valmistau-
tuminen radiologian kehittämiseen, tavoitteena rajat-
tu lääkehoidon koulutus 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

1.1.-
31.12. 
 
 

Asukas, asiakas 
 

     

 
Lääkehuollon toimitusrivit 

 
85.602 

 
84.103 

 
82.300 

 
84.500 

 
84.700 

 
Ensihoidon hälytykset 

 
18.268 

 
19.852 

 
20.566 

 
21.500 

 
22.014 

 
Laboratoriosuoritteet 

 
1.078.383 

 
1.099.843 

 
1.155.280 

 
1.160.000 

 
1.172.854 

 
Leikkausten määrät 

 
6.642 

 
6.855 

 
6.526 

 
6.700 

 
6.967 

 
Radiologian tutkimukset 

 
57.347 

 
61.953 

 
57.187 

 
62.000 

 
57.738 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

 
Sairauspoissaolot 

 
3.059 pv 

 
3.083 pv 

 
3.804 pv 

 
3.000 pv 

 
3.325 pv 

      

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

     

 
Infektioiden torjuntaohjelma 

 
 

 
50 % 

  
70 % 

 
70 % 

 
Lab.nettiajanvaraus osuus 

 
10 % 

  
30 % 

 
40 % 

 
40 % 

Talous      

      

      

Kainuun elinvoima      

      

 

1.8.1.7.4 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 

 
Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mauno Saari 

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

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

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

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

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

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

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

Terveyden- ja sai-
raanhoidon palvelui-
den tulosalue toimii 
aktiivisesti Kainuun 
väestön terveyden 
edistä-misessä, sai-
rauksien ennalta 
ehkäisemi-sessä ja 
väestö-ryhmien välis-
ten terveyserojen 
kaven-tamisessa 
 
 
 
 
 
 
Jokainen kansalainen 
saa sairastuttuaan 
asianmukaisen hoi-
don ja kohtelun oi-
kea-aikaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potilaat ovat tyytyväi-
siä saamaansa hoi-
toon ja kohteluun. 
 
 
 
 
 
Hoito on vaikuttavaa 
ja turvallista 

Olemassa olevat 
näyttöön perustuvat 
menetelmät sekä 
sairauksien ehkäi-
syssä että hoidossa 
otetaan laajalti käyt-
töön ja terveyden 
edistämisen ja ennal-
taehkäisevän työn 
ulottuvuudet sisällyte-
tään aina korjaavaan 
toimin-taan niissä 
tutkimus-, hoito- ja 
kuntoutus-tilanteissa, 
joissa se on asiaan 
kuuluvaa ja luonte-
vaa. 
 
Hoitoon pääsy toteu-
tuu kaikilla osa-
alueilla asetuksen 
mukaisesti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riittävä, osaava, 
hyvinvoiva ja palve-
lualtis henkilökunta 
Asiakaslähtöinen 
hoitotyö 
 
 
 
Potilasturvallisuus on 
ankkuroitu toiminnan 
rakenteisiin ja toimin-
tatapoihin 

Olemassa olevat 
näyttöön perustuvat 
menetelmät sekä 
sairauksien ehkäi-
syssä että hoidossa 
otetaan laajalti käyt-
töön ja voima-varoja 
suunnataan väestön 
kehityksestä ja sai-
rastavuudesta käy-
tössä olevan tiedon 
perusteella. 
 
 
 
 
 
 
Hoitoon pääsyn tilan-
netta seurataan kai-
killa vastuualueilla 
säännöllisesti. Haa-
voittuvat osa-alueet 
tunnistetaan ennak-
koon ja ratkaisuja 
haetaan ensisijaisesti 
toimintatapoja ja re-
sursoinnin painopis-
teitä muuttamalla ja 
vasta toissijaisesti 
ostopalveluita lisää-
mällä. 
 
 
Merkittävien poik-
keamien syyt selvite-
tään ja ryhdytään 
korjaaviin toimenpi-
teisiin. 
 
 
 
Haittatapahtumien 
systemaattinen seu-
ranta, raportointi ja 
käsittely 

Valtakunnallinen ja 
alueellinen epidemio-
loginen seuranta 
suurimpien kansan-
sairauksien osalta; 
sairastavuus on 5-
vuotisjaksoissa ale-
neva. Valtakun- 
nallista keskiarvoa 
korkeammat pyll- 
indeksit laskevat 4 
vuoden seuranta-
jaksoissa. 
 
 
 
 
 
Välitön yhteyden 
saanti terveys-
keskukseen arki-
päivisin virka-aikana 
ja välitön hoitoon 
pääsy päivystys-
tapauksissa toteu-
tuvat. Kiireetön hoito: 
– hoidontarpeen arvio 
ja hoitoon pääsy to-
teutuvat asetuk-
sessa säädetyissä 
määräajoissa sekä 
perusterveydenhuol-
losta että erikoissai-
raanhoidossa.  
 
Asiakaspalaute-
kyselyt x 1 / 2 vuo-
dessa; 90 % palaut-
teista tasolla hyvä tai 
erinomainen. 
Välittömän palautteen 
seuranta; Kohteluun 
liittyviä valituksia ei 
ole. 
 
Poikkeamien määrä 
alenee edellisvuoteen 
verrattuna 
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Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

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

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

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

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Osallistava, vastuulli-
nen, oikeu-
denmukainen ja työn-
tekoa palveleva joh-
taminen. 
 
 
Toimivat hoitoketjut 
kaikilla potilas-
ryhmillä. 
 
 
 
Erikoissairaanhoidon 
käytön suhteellinen 
osuus koko maa-
kunnan tasolla vähe-
nee ja alueelliset 
käyttöerot tasaan-
tuvat. 
 
 

Selkeät vastuut ja 
tavoitteet. Hyviin 
suorituksiin tähtäävät 
toimintatavat. 
 
 
 
Kullekin potilas-
ryhmälle on olemas-
sa moniammatillisesti 
ja yhteistoiminnal-
lisesti työstetyt hoito-
ketjut.  
 
Perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaan-
hoidon välinen työn-
jako on sujuvaa. 
 
 
 
 

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

Johtamisen auditointi, 
itsearviointi ja johdon 
katselmukset toteu-
tuvat kaikilla vastuu-
alueilla, tulosyksi-
köissä ja erikoisaloilla 
 
Vuosittain työstet-
täviksi sovitut hoito-
ketjut työstetään  
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Laadultaan hyvä 
terveyden- ja sai-
raanhoito. 
 
 
 
 
 
Joustava, eri organi-
saatiotasojen välistä 
tiedonkulkua helpot-
tava ja yksilön tie-
tosuojan huomioiva 
potilastietojärjestelmä 

Päivystyksen ja no-
pean diagnostiikan 
yksikön toiminta va-
kiintuu. Korkea lää-
kinnällinen ja hoidol-
linen ammattitaito. 
Hyvä palvelujen laa-
tu.  
 
Yhteisen potilas-
tietojärjestelmän 
käyttöönotto onnistuu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potilastietojärjestel-
män käyttöönoton 
suunnitelmallinen 
läpivieminen 

 
Kantelut, muistutuk-
set ja hoitovahingot 
vähenevät . 
 
 
 
 
 
Yhteinen potilastieto-
järjestelmä on käy-
tössä vuoden 2011 
kuluessa. 

 

Talous 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

Toimintojen oikea 
kohdentaminen. 
 
Ennakointi ja suunni-
telmallisuus. 
Samassa organisaa-
tiossa toimimisen 
tuoman synergiaedun 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen kaikil-
la toiminnan eri ta-
soilla. 

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

Tulosalue pysyy ase-
tetussa talous-
arviokehyksessä. 
 
Tuottavuus on vähin-
tään kansallisella 
keskitasolla 

 

Kainuun elinvoima 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kainuulaisen väestön 
terveyttä edistävä 
toiminta sekä tervey-
den ja sairaan-hoidon 
asianmukainen ja 
oikea-aikainen hoi-
don arviointi, hoito ja 
kuntoutus tukevat 
maakunnan väestön 
elinvoimaisuutta, 
yrittäjyyttä ja tuotan-
torakenteen kehittä-
mistä 

Suurten kansan-
sairauksien riski-
ryhmiin kuuluvat, työ- 
ja toimintakykynsä 
menettämisvaarassa 
olevat henkilöt tavoi-
tetaan.  
 
Henkilöstön pysy-
vyys. 
 
Riittävä ja ammattitai-
toinen henkilöstö. 
 
Toimivat hoito- ja 
palveluketjut 

 Kainuulaisten sairas-
tavuus on 5 -
vuotisjaksoissa vä-
henevä. 
 
 
Tulosalueelle rekry-
toitu ja tulosalueelta 
poislähtevä henkilö-
kunta; määrä ja suh-
deluku. 
 
Henkilöstön sairaus-
poissaolojen määrä 
laskee edellisvuodes-
ta 
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TOTEUMA 1.1.–31.12.  
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

Terveyden ja sairaanhoidon palveluiden tuloalueen vuoden 2011 keskeiseksi tavoitteeksi 
asetettiin hoidon saatavuuden turvaaminen kaikilla eri osa-alueilla siten, että 1.5.2011 voi-
maan tulevan terveydenhuoltolain vaateet täyttyvät. Uuden keskussairaalan suunnittelun ja 
siihen olennaisesti kytkeytyvän koko sosiaali- ja terveystoimialan eri toiminnallisen suunnitte-
lun konkreettinen käynnistyminen asetettiin toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi. 

 
Suun terveydenhuollonvastuualuetta ja operatiivista vastuualuetta lukuun ottamatta hoitota-
kuu toteutui kaikilla vastuualueilla. Operatiivisella vastuualueella toteutettiin mittava panostus 
uuden terveydenhuoltolain aikarajoihin pääsemiseksi polikliinisessa toiminnassa. Ennen lain 
voimaan astumista yli säädetyn aikarajan polikliinista aikaa odotti noin 1000 potilasta.  Lain 
vaateiden täsmentyessä vuodenvaihteen 2010/2011 jälkeen aloitettiin opera-tiivisella vastuu-
alueella poliklinikkajonojen ennakoiva purku. Joulukuussa 2011 jonottajien määrä oli noin 
200. Vuoden 2012 tammikuussa yli 90 vrk jonottaneita oli käytettävissä olevan tiedon mu-
kaan ainoastaan 38. Suun terveydenhuollossa erikois-sairaanhoitoa koskenut määräajan 
ylitys on saatu loppuvuoden 2011 aikana hallintaan. Pohjois-Suomen Aluehallinto-virasto 
ilmoitti niin ikään heinäkuussa 2011 pitävänsä Kainuun maakunta kuntayhtymän antaa selvi-
tystä suunterveydenhuollon osalta riittävänä, mutta seuraavansa edelleen säännöllisesti ti-
lannetta. 

 
Uuden keskussairaalan suunnittelu ja siihen liittyvä koko toimialan toimintojen suunnittelu 
käynnistyi. Terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden tulosalue osallistui hankesuunnitelman 
valmisteluun ja muuhun toteutettiin suunnitteluun yhtenä keskeisimpänä toimijana. 
 
Aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluiden vastuualueella  
loppuvuodesta 2010 vaikeutunut erikoislääkäritilanne sekä viranhaltijoiden että osto-
palveluiden saatavuudenosalta heijastui toimintojen kokonaisuuteen. Julkisen vallan käyttöön 
liittyvän ohjeistuksen täsmentyminen ei vaikeuttanut hoitojen järjestelyjä. Tahdostaan riippu-
mattomat hoidot pystyttiin erikoislääkärivajauksesta huolimatta toteuttamaan asianmukai-
sesti. Maakunnallisen mielenterveys- ja päihdestrategian valmistui. Sisäilmaongelmat haitta-
sivat työskentelyä Kajaanin psykiatrian poliklinikalla.  

 
Suun terveydenhuollon vastuualueen tärkeimpänä tavoitteeksi oli asetettu hoidon saatavuu-
den saattaminen asetuksessa säädetylle tasolle. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon 
perusteella Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on pitänyt Kainuun maakunta – kuntayhty-
män tulkintaa hoitoon pääsyn toteutumisesta asianmukaisena. Hammaslääkäri-tilanteessa ei 
saatu olennaista korjaantumista aikaan. Toiminta Teppanan hammashoitolassa jouduttiin 
siirtämään Kajaanin keskushammashoitolaan sisätilaongelmien vuoksi. Uuden hammashoito-
lan suunnittelu ja rakentamien käynnistyivät suunnitteluvuoden kuluessa. Toimintojen siirros-
ta johtuen Kajaanissa jouduttiin siirtymään kaksivuorotyöhön talvella 2011.  
 
Terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoimintojen vastuualueen toimintaa kehitettiin perus-
terveydenhuollon toimintaohjelman suuntaisesti. Painopisteinä pitkäaikaissairauksien terve-
yshyötymallin mukainen, joustavaan työnjakoon perustuva hoito, hoitotulosten seuranta ja 
omahoitomahdollisuuksien kehittäminen sekä kotiuttamisprosessin kehittämistyö ja laajamit-
tainen käyttöönotto. Lääkärivaje vaikeutti edelleen ajoittain toimintoja eri terveys-asemilla. 
Koko toimintavuotta ajatellen oli tilanne vaikein Ylä-Kainuussa. Ylä-Kainuun sairaalan raken-
nustyö saatettiin päätökseen ja suunnitellut sairaansijat voitiin ottaa täysimääräisesti käyttöön 
alkuvuonna 2011. 

 
Operatiivisen vastuualueen toimintaan toi keväällä 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki 
uusia haasteita hoitotakuuseen liittyen. Operatiivisen vastuualueen toimenpiteet hoitotakuun 
osalta on kuvattu yllä. Vastuualueella panostettiin laadunhallintaan tavoitteena sertifionti vuo-
den 2012 aikana. 
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Konservatiivisella vastuualueella jatkettiin ulkoisen auditoinnin yhteydessä kehittämisen alu-
eeksi nousseiden toimintojen systemaattista kehittämistä ja kehittämisen seurantaa. Erikois-
lääkärivaje heijastui joiden erikoisalojen toimintaan merkittävällä tavalla (neurologia, keuhko-
sairaudet). 

 
Päivystyspalveluiden vastuualueella Päivystyspoliklinikan ja terveysasemien yhteistyötä hoi-
donporrastuksen toteutumiseksi jatkettiin. Yhtenäinen triage -ohjeistus valmisteltiin yhteis-
työssä terveyskeskussairaala- vastaanottotoimintojen vastuualueen kanssa. Terveys-
keskussairaaloissa ympärivuorokautista hoivapaikkaa odottavat vaikeuttivat potilaiden oh-
jaamista terveyskeskussairaaloihin. Vaikutus näkyi erityisesti päivystyksen ja nopean diag-
nostiikan yksikön toiminnassa. Henkilöstön saatavuusongelmat heijastuvat päivystyspalvelui-
den toimintaan. 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Hoitoon pääsy toteutuu kaikilla osa-
alueilla asetuksen mukaisesti  
 
 

Suun terveydenhuollonvastuualuetta ja operatiivista 
vastuualuetta lukuun ottamatta hoitotakuu toteutui 
kaikilla vastuualueilla. Operatiivisen vastuualueella 
oli edelleen 31.12.2011 yli 90 vrk ensikäynnille odot-
taneita potilaita 233 kpl. Toimenpiteet näistä suuri-
malle osalle oli sovittu tammikuulle 2012. 31.1.2012 
odottajia oli 38. Suun terveydenhuollossa suu-  ja 
leukakirurgista toimenpidettä yli  säädetyn ajan odot-
taneita oli 26 ja polikliinista tutkimusta odottavia 76 
potilasta. Myös näiden osalta tilanne on ollut hallin-
nassa tammi- helmikuussa 2012. Muutoin hoitoon 
pääsy toteutui säädösten mukaisesti. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Työyhteisön tilan kartoitukset kahden 
vuoden välein ja tarvittavat kohdenne-
tut toimenpiteet niistä saadun tiedon 
pohjalta. 
 
Kehityskeskustelut 
 
Henkilöstön rekrytoinnissa yhtenäiset 
suunnitelmiin perustuvat käytännöt 
 
 
Työnvaativuuden arviointi. 

Toimintavuonna ei maakunnallista kartoitusta tehty. 
 
 
 
 
Toteutuu yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. 
 
 
Rekrytoinnin osalta ei merkittävää muutosta aiem-
piin vuosiin. Tulosalue mukana maakunnan rekry-
toinnin kehittämistyössä. 
 
Hoitotyön osalta saatettu loppuun. 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Johtamisen auditointi, itsearviointi ja 
johdon katselmukset. Olemassa ole-
vien hoitoketjujen päivitys ja uusien 
tarvekartoitus vuosittain. 
Eri erikoisalojen ja terveysasemien 
yhteistyötä kehitetään erikoisala- ja 
terveysasemakohtaisin neuvonpidoin 
Potilastietojärjestelmän käyttöön oton 
suunnitelmallinen läpivieminen 

Kaikki toimenpiteet on toteutettu pääosin suunnitel-
lun mukaisesti. Sisäiissä auditoinneissa on vajetta 
resurssipulasta johtuen. 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Tavoitteita: Tulosalue pysyy asetetus-
sa talousarviokehyksessä. 
 

Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan tulosalueen 
käyttömenot ylittyivät 5,8 %:lla käyttösuunnitelmasta. 
Kasvu vuoden 2010 tilinpäätökseen on 8.4 %. Mer-
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Tuottavuus on vähintään kansallisella 
keskitasolla 
 
Talouden ja toiminnan tasapainoa ja 
kehitystä seurataan jatkuvasti ja poik-
keamiin reagoidaan korjaavin toimen-
pitein. 
 

kittävimmät poikkeamat kulujen osalta ovat henkilös-
tökuluissa ja asiakaspalveluiden ostoissa. Toiminta-
tuotot jäivät 7,4 % alle suunnitellun kasvaen kuiten-
kin vuoden 2010 tilinpäätöksestä 2,9 %. Henkilös-
tömenojen osalta ylitys olisi 5,8 % ja palveluiden 
ostojen osalta 10,9.8 % (asiakas-palveluiden ostois-
sa ylitys 16,9 %). Poikkeamien tarkastelussa on 
otettava huomioon vuoden 2011 talousarvion val-
mistelu ja sen loppuvaiheessa tulosalueelta edellyte-
tyt tulosalueen omista arvioista poikkeavat kustan-
nusvähennykset. Vähennykset kohdentuivat asia-
kaspalveluiden ostoihin. Talousarvion toteutumiseen 
liittyvät on riskit TESA tuloalueen osalta kuvattu 
täsmällisesti sosiaali- ja terveysjohtajalle lokakuussa 
2010 annetussa riskianalyysissä samoin kuin tulos-
alueen sisäisen valvonnan osavuosiraporteissa vuo-
den 2011 kuluessa. Vuoden 2011 talousarvioon 
liittyvät riskit ovat siten olleet koko ajan sekä sosiaa-
li- ja terveys-lautakunnan, tarkastuslautakunnan että 
maakunta-hallituksen tiedossa. Keskeiset riskit kyt-
keytyivät asiakaspalveluiden ostoihin, henkilöstöku-
luihin (erityisesti hoitotakuun jononpurkuihin) sekä 
muiden palveluiden ostoihin tehtyihin varauksiin. 
Asiakas-palveluiden ostojen ylittyminen selittyy pää-
osin varatun määrärahan niukkuudella. Sen lisäksi 
ylitystä selvittävät muutamat huomat-tavan kalliit 
ostopalveluina toteutuneet hoidot OYS:ssa ja 
HUS:ssa. (mm. vaikea lymfooma, vaikea palo-
vamma, sydämensiirto, komplisoitunut luuydin-
siirto). Näihin varautuminen ennakolta määrä-
rahavarauksin ei ole ollut mahdollista. Henkilöstö-
menojen ylitysten osalta on yksityiskohtainen selvit-
tely meneillään. Polikliinisen hoitotakuun hallinta on 
aiheuttanut noin 700.000 euron ylityksen henkilöstö-
kuluihin. Työn vaativuuden arvioinnin mukaiset pal-
kankorotukset ovat lisänneet niin ikään merkittävästi 
henkilöstökuluja (euromäärää ei ole henkilöstöhal-
linnosta saatu). Osa ylityksestä selittyy kirjautumis-
virheillä; mm Puolangan terveysaseman ostopalve-
lulääkärein palkkiot on(231.000 €) on kirjattu henki-
löstökuluihin. Vakansseja ei ole täytetty ohi täyttölu-
patyöryhmän. Tuottavuuden osalta valtakunnallinen 
vertailutieto saadaan vuoden viiveellä, perustervey-
denhuollon osalta vertailutietoa ei ole käytettävissä. 
Erikois-sairaanhoidon osalta Kainuun sairaanhoito-
piiri oli vuoden 2010 tuottavuusvertailussa kuuden-
neksi paras. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 
 

Asukas, asiakas 
 

     

Kansantauti-indeksi 130,0 130,0 130,2 129,5 129,4 

Sairastavuusindeksi 121,3 120,5 120,1 120,0 Tieto ei 
käytettä-
vissä 

PYLL-indeksi 
(4 vuoden välein) 

 2003-2007: 
miehet: 
7359 nai-
set:2935 
(maan ka: 
4000) 

  Tieto ei 
käytettä-
vissä 

TEA-viisari 
(10 parhaimman joukossa) 

 TEA-aktii-
visuus pa-
ras koko 
maassa 

  Tieto ei 
käytettä-
vissä 

Hoito- ja palvelutakuun to-
teutuminen 

toteutuu 
pht/esh,  
ei toteu-
du: suun 
th:ssa 

esh/31.12: 
31, päivä-
kirug. potil 
jonossa yli 
6 kk. pth: 
toteutuu 
lain muk. 

  ESH: 40 
PTH: 
suunth. 
206 

      

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

      

Sairauspoissaolot 11.961 
pv 

11.438 pv 11.159 pv  11 603 pv 

Johtaminen, palvelui-      
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den järjestäminen ja 
tuotantotavat 
Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi 

meneil-
lään 

käyty osit-
tain 

100 %  käynnissä 

      

Talous     Kuvattu 
edellä 

      

Kainuun elinvoima      

      

 

1.8.1.7.5 Perhepalvelut 

Vastuuhenkilö: Perhepalvelujohtaja Helena Ylävaara, 1.9.2011 alkaen Marja-Liisa Ruokolai-
nen  

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

Arvot 
Perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus, asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä, kuntouttava ja varhaisen 
tuen työote, moniammatillinen yhteistyö  

Visio 2015 
Kainuu tunnetaan perhe- ja lapsiystävällisenä maakuntana 

 
 

Asiakas ja asukas 

Strategiset päämäärät  
(sitovat tavoitteet eli mitä 
tulee saavuttaa) 

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-
voitteisiin päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden to-
teutumiseksi ja kuka 
toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

Perheiden terveys- ja 
hyvinvointierot vähene-
vät ja terveyskäyttäyty-
minen kehittyy myöntei-
sesti. Vanhemmuus 
vahvistuu ja perheiden 
hyvinvointi ja itsenäinen 
selviytyminen lisäänty-
vät. 
 
 
 
 
 
Vammaiset voivat elää 
mahd. itsenäisesti ja 
turvallisesti kodeissaan 
omaisten, vammaisjär-
jestöjen ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuen 
turvin.  
 

Väestön palvelutar-
peet ovat tiedossa.  
 
Asiakkaiden ja per-
heiden ongelmat 
havaitaan varhain ja 
niihin puututaan oi-
kea-aikaisesti (ennal-
taehkäisy ja varhai-
nen tuki) ja vaikutta-
vasti. Erityisesti var-
haisen tuen palvelut 
toimivat hyvin. 
 
 
Kaikkien lapsiperhei-
den kanssa toimivien 
tavoitteena on van-
hemmuuden tukemi-
nen. 
 
 

Perhekeskukset 
käynnistetään Kajaa-
niin ja Suomussal-
melle.  
 
Perhekeskuksiin 
järjestetään matalan 
kynnyksen kokoon-
tumistiloja. 
 
Ennaltaehkäisyn ja 
varhaisen tuen toi-
mintamallit juurrute-
taan perhekeskuksiin.  
 
Koulutetaan henkilö-
kuntaa mini-
interventioon, pu-
heeksi ottoon, van-
hemmuuden arvos-
tamiseen ja tuke-
maan väestön oma-

Valtakunnalliset vä-
estövertailut osoitta-
vat myönteistä kehi-
tystä (sairastavuus, 
kuolleisuus, terveys-
käyttäytyminen, esim. 
kouluterveyskyselyt) 
 
 
 
Asiakkaiden arvio 
perhepalveluista on 
noin 4 (max 5).  
 
 
Syntyvyys Kainuussa 
nousee ja raskau-
denkeskeytykset 
vähenevät 
 
Sukupuolitautitartun-
tojen määrä laskee 
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Syrjäytyneisyys vähenee 
eikä uutta syrjäytynei-
syyttä synny. 
 
Syrjäytyneiden ja vam-
maisten elämänlaatu 
kohenee 

 
 
Asiakaan/potilaan 
itsenäistä selviytymis-
tä tuetaan niin, että 
asiakas sisäistää 
oman ja perheen 
hyvinvointiin, tervey-
teen, hoitoon ja kun-
toutumiseen liittyvän 
oman vastuun ja 
osallistumisen merki-
tyksen.  
 
Asiakkaat/potilaat 
tiedostavat varhaisen 
tunnistami-
sen/hoitamisen mer-
kityksen oman ter-
veytensä kannalta. 
 
Vammaisille on tarjol-
la itsenäisen asumi-
sen mahdollistavia 
asumisvaihtoehtoja. 
 
 
Vammaiset voivat 
kouluttautua ja työllis-
tyä omien voimavaro-
jensa mukaisesti  
 
Perhepalvelujen asi-
akkaiden/potilaiden 
saatavissa ovat ajan 
tasalla olevat kirjalli-
set opasteet ja netti-
sivut 

toimista selviytymistä. 
 
Vertaistukitoimintaa 
kehitetään eri ikä-
ryhmien vanhemmil-
le.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Käynnistetään sosi-
aalinen luototus Kai-
nuun maakuntakun-
tayhtymässä. 
 
 
 
 
 
 
 
Asumispalveluja to-
teutetaan asumispal-
velustrategian mukai-
sesti 
 
 
 
Asiakkaita koskevia 
ohjeita ja neuvoja 
päivitetään säännölli-
sesti nettiin ja kirjalli-
sina sekä järjestetään 
säännöllisiä tapaami-
sia yhteistyötahojen 
kanssa 

 
 
Valtakunnalliset rin-
tasyöpätilastot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lastensuojelun huos-
taanottojen ja avo-
huollon piirissä olevi-
en lasten (0-17-
vuotiaat) määrän 
kasvu saadaan 
suunnitelmakaudella 
kääntymään laskuun  
 
Toimeentulotuen 
tarve vähenee laman 
taituttua, mittari tuen 
saajien osuus väes-
töstä (tavoite < 8 %) 
 
 
Henkilökohtaisten 
avustajien ja tukihen-
kilöidenmäärä vastaa 
tarvetta 
 
Potilas- ja sosiaa-
liasiamiehelle tehdyt 
yhteydenotot ja muis-
tutukset vähenevät 
edelleen. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämäärät  Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kainuun maakunta -
kuntayhtymä ja perhe-
palvelut on haluttu ja 
arvostettu työpaikka 
 
 
 
Riittävä, ammattitaitoi-
nen, innovatiivinen, mo-
tivoitunut, yhteistyöky-
kyinen ja työhönsä sitou-
tunut henkilöstö = hyvin-
voiva ja tyytyväinen 
henkilöstö 

Hyvä henkilöstöjoh-
taminen, joka mah-
dollistaa urakehityk-
sen ja huomioi ikään-
tymisen 
 
 
 
Henkilöstöpolitiikalla 
tuetaan henkilöstön 
osaamista ja hyvin-
vointia.  
 
Henkilöstöresurssit 
on kohdennettu pal-

Kuntayhtymä järjes-
tää henkilöstöjohta-
misen koulutusta 
esimiehille.   
 
 
 
 
Satsataan erityisesti 
niiden ammattiryhmi-
en rekrytointiin, joi-
den puuttuminen 
uhkaa palvelujen 
tuottamista . 
 

Vaikeimmin rekrytoi-
tavien ammattiryhmi-
en kuten lääkärien, 
psykologien ja sosi-
aalityöntekijöiden 
rekrytointi onnistunut 
80- %:sti 
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
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velutarpeen mukaan.  
 
Oikeudenmukainen ja 
kannustava palkkaus, 
joka perustuu työn 
vaativuuden arvioin-
tiin 
 
 
 
 
 
 
 
Palvelujen kehittämi-
sen tarpeista lähtevä 
täydennyskoulutus ja 
työnohjaus. 
 
Yhteinen vastuu pal-
velujen laadusta ja 
palveluista tiedotta-
misesta 

Henkilökuntaa koulu-
tetaan moniammatilli-
sissa ryhmissä yh-
teistyöhön, palvelu-
prosessien hallitse-
miseen, uusiin toimin-
tamalleihin ja uusiin 
tehtäviin (mm. vau-
vaperhetyö ja varhai-
nen tuki ).   
 
 
 
Työpaikkakartoitukset 
tehdään määräajoin 
yhdessä työterveys-
huollon kanssa, riski-
analyysit ja työhyvin-
vointisuunnitelmat ja 
henkilöstön osaamis-
kartoitukset ja kehit-
tämissuunnitelmat 
päivitetään ja kehi-
tyskeskustelut käy-
dään vuosittain.  
 
Tyky -toimintaan 
osallistutaan tarpeen 
mukaan. 
   
Työnohjaus käynnis-
tyy myös koulupsyko-
logeille ja koulujen 
psykiatrisille sairaan-
hoitajille 

tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
 
Työyhteisöjen toimi-
vuustutkimuksien 
tulokset kehittyvät 
myönteiseen suun-
taan 
 
Sairauspäivien määrä 
vähenevä (henkilös-
tötilinpäätös). 
 
 
 
Kehityskeskustelut 
toteutuvat 99-
prosenttisesti.  
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
Työpaikkakokoukset 
toteutuvat  
 
Henkilökohtaiset 
TVA:t tehty kaikille 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämäärät  Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kainuun perhepalvelut 
on edellä kävijä Suo-
messa lapsiperheiden 
palvelujen kehittäjänä. 
 
Lasten, nuorten, naisten 
ja perheiden sosiaali-, 
terveys- ja erikoissai-
raanhoidon palvelut 
saatavissa tarpeenmu-
kaisesti, oikea-aikaisesti 
ja tasapuolisesti Kai-
nuussa 
 
Vammaispalvelut ja ai-
kuissosiaalityö toteutu-
vat koko maakunnan 
alueella samantasoises-
ti: laadukkaasti ja tehok-
kaasti ja samoilla toimin-

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

Perhekeskuksissa 
työskennellään alue-
jaon mukaan mo-
niammatillisina työ-
ryhminä/pareina (pe-
ne, lasu, nla, perhe-
työ). Perhekeskuk-
sissa kehitetään ryh-
mämuotoisia ja toi-
minnallisia kuntoutus- 
ja hoitomuotoja  
Tukeva-hankkeessa 
luodut yhteistyömallit 
riskitilanteissa olevien 
äitien ja pikkulasten 
hyvinvoinnin ja ter-
veyden tukemiseksi 
otetaan osaksi joka-
päiväistä arkityötä. 
Erikoissairaanhoidon 

Hoitotakuu toteutuu 
perhepalveluissa 
 
Perhekeskukset/ 
asemat ovat toteutu-
neet koko Kainuun 
alueella. 
 
Lastensuojelu toimii 
lain säätämissä aika-
rajoissa  
 
Toimeentulotuen 
käsittelyaika enintään 
7 arkipäivää. 
 
Vammaispalvelujen 
palvelutarpeen selvi-
tykset 7 arkipäivän 
kuluessa ja hakemus-
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taperiaatteilla 
 
Toimiva organisaatio- ja 
palvelurakenne sekä 
potilas/asiakas- ja voi-
mavarakeskeiset hoito- 
ja palveluketjut maakun-
nallisen, seudullisen ja 
paikallisen tason kesken 
 
 
 

 
 
Organisaation sisäi-
nen työnjako ja yh-
teistyö on toimivaa 
(erikoissairaanhoito, 
perusterveydenhuolto 
ja sosiaalihuolto sekä 
erityishuolto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimivat tiedonhallin-
ta- ja laadunhallinta-
järjestelmät 
 
Perhepalvelujen tilas-
totietojen keruu on 
ajantasaista ja luotet-
tavaa ja palvelee 
toiminnan suunnitte-
lua ja resurssien oh-
jaamista 

ja peruspalvelujen 
yhdessä ja yhteen 
toimimista kehitetään 
edelleen.  
 
Erva -yhteistyötä 
tehdään hoidon por-
rastuksen ja käypä 
hoito -mallien kehit-
tämiseksi. 
 
Perusterveydenhuol-
lossa, erikoissairaan-
hoidossa ja sosiaali-
huollossa lapsen 
kasvuympäristöjä 
tuetaan lisäämällä 
kotiin suuntautuvia 
palveluja sekä yhteis-
työtä päivähoidon ja 
koulujen kanssa. 
  
Laaja-alaiset terveys-
tarkastukset toteute-
taan neuvoloissa ja 
koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollossa   
 
Perheiden ravitse-
mus- ja liikuntaohja-
ukseen kiinnitetään 
erityistä huomiota 
neuvoloissa ja koulu-
terveydenhuollossa. 
 
Oppilashuollon maa-
kunnallinen koulutus 
käynnistetään ja va-
kiinnutetaan oppi-
lashuollon toiminta-
mallit. Tukeva-
hankkeen 2-vaihe on 
tukena mallien raken-
tamisessa. 
 
Järjestetään lasten-
suojelutarpeen arvi-
ointiin liittyvä perus-
teellinen koulutus  
 
Jatketaan sijaisper-
heiden rekrytointia ja 
koulutusta.  
 
Aikuissosiaalityön 
sisältöä kehitetään ja 
yhteistyötä tervey-
denhuollon ja muiden 
toimijoiden kanssa 
lisätään.  

tenkäsittelyaika enin-
tään 3 kk.   
 
 
 
Erikoissairaanhoidon 
potilasmäärien ja 
hoitojaksojen kehitys 
sekä ostojen kehitys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuvoloissa ja koulu-
terveydenhuollossa 
ovat suositusten mu-
kaiset lääkäri- ja ter-
veydenhoitajaresurs-
sit 
 
Perhepalveluissa 
yhteisiä kehittämis-
hankkeita on vähin-
tään 5. 
 
 
 
Auditoinnit toteutuvat 
vastuualueilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perhehoitajien mää-
rän kehitys 
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Sähköinen rakentei-
nen kirjaaminen on 
käytössä erikoissai-
raanhoidossa, ja eri 
palveluyksiköiden 
atk-järjestelmät 
kommunikoivat kes-
kenään (Pegasos, 
uusi ja vanha Effica, 
ProConsona). 
 

 
Suunnitellaan elä-
mänlaadun kohenta-
misen ja aktivoinnin 
toimintamalli syrjäy-
tyneille, itsestään 
huolehtimaan kyke-
nemättömille.  
  
Työvoiman palvelu-
keskuksessa käyn-
nistetään terveyden-
huollon palvelut 
  
Palveluohjaus ja pal-
veluketjut toimivat 
vammaispalveluissa 
ja vammaisten tuki-, 
palvelu ja kuntoutus-
suunnitelmat ja eri-
tyishuolto-ohjelmat 
pidetään ajan tasalla. 
 
Kehitysvammaisten 
laitoshoitoa puretaan 
hallitusti 
   
Uusien Effica- ja drg- 
järjestelmien suunnit-
telu ja käyttöönotto 
vaiheittain. 

 

Talous 

Strategiset päämäärät  Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toiminnat järjestetään 
vaikuttavasti ja kustan-
nustehokkaasti 

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

Henkilökunnan 
osaamista ja osalli-
suutta tehokkaaseen 
taloudenhoitoon lisä-
tään seuraamalla 
kustannuksia ja pal-
velujen käyttöä työ-
paikkakokouksissa 
säännönmukaisesti. 
 
Lasten terveyden-
huoltopalveluissa 
lisätään lääkäri-
resurssia neuvola-, 
koulu- ja opiskelija-
terveydenhuollossa, 
jotta pystytään vas-
taamaan asetuksen 
vaatimuksiin. Erikois-
sairaanhoidossa eri-
koislääkärien rekry-
tointiin panostamalla 
varmistetaan synny-
tystoiminnan jatkumi-

Yksikkökustannukset 
nousevat oman toi-
minnan osalta vuosi-
tasolla noin 4 %  
 
 
 
 
 
 
Perhepalvelujen ter-
veydenhuollon kus-
tannukset alle valta-
kunnan keskiarvojen 
 
Kustannusten kasvu 
on enintään kuntayh-
tymän ohjeiden mu-
kaista siltä osin kuin 
kyseessä ei ole sub-
jektiivisen oikeuden 
piiriin kuuluvista me-
noista.   
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tamisosaaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vammaisten kulje-
tuspalvelut toimivat 
tehokkaasti 

nen Kainuussa. 
 
Lastensuojelussa 
varhaisen tuen palve-
luita lisätään kysyn-
tää paremmin vas-
taavaksi, jotta lasten-
suojelun sijoituspai-
neet ja kustannukset 
vähenisivät.  
 
Pitkäaikaiseen toi-
meentulotukiriippu-
vuuteen puututaan 
sosiaalityön keinoin.  
 
Vammaisten ryhmä-
kuljetuksia ja matko-
jen yhdistämisiä lisä-
tään huonontamatta 
asiakkaiden kulke-
mismahdollisuutta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryhmäkuljetusten 
määrä ja kuljetuskus-
tannusten kehitys 

 
 
 

Kainuun elinvoima 

Strategiset päämäärät  Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kainuu säilyy elinvoi-
maisena 
 
 
Perustason perhepalve-
lujen tuottaminen toteu-
tuu Kainuussa sekä 
kuntayhtymän omana 
toimintana että ostopal-
veluina  
 
 
 
 
 
 
Perhepalvelujen tulos-
alue on osa Kainuun 
aktiivista elinkeinotoimin-
taa.   
 
 
 
 
 
 
 
Kuntien, työvoimahallin-
non ja maakunta – kun-
tayhtymän toimiva aktii-
vinen yhteistyö vaikeasti 

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

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

Terveys- ja hyvin-
vointierojen kehitty-
misen seuranta 
 
Perhepalvelujen ja 
kuntien sekä työvoi-
mahallinnon toimijoi-
den yhteisten maa-
kunnallisten ja paikal-
listen kehittämisko-
kousten määrä kas-
vava 
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työllistettävien työllistä-
miseksi auttaa maakun-
nan elinkeinoelämää 
työvoiman saannissa 
 
 

Lapsiperheiden hy-
vinvointi nojaa laaja-
alaiseen kumppanuu-
teen, johon tarvitaan 
asiakkaita, moniam-
matillisia asiantuntija-
työryhmiä, yrityksiä ja 
järjestöjä.  
 
Lapsiin ja lapsiper-
heisiin kohdistuvien 
vaikutusten arviointi 
otetaan mukaan 
kaikkeen päätöksen-
tekoon maakunnassa 
 
Kainuun imagoa lap-
siystävällisenä maa-
kuntana nostetaan 
nimeämällä maakun-
nallinen lap-
siasiamies  
 
Kunnat ja maakunta -
kuntayhtymä tekevät 
tiivistä yhteistyötä 
lasten, nuorten ja 
perheiden palvelujen 
tuottamisessa erityi-
sesti paikallistasolla.  
 
Nuorille luodaan py-
syvät osallistumisen 
rakenteet 

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

 

TOTEUMA 1.1.–31.12.  
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 

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

Toiminta on edennyt v. 2011 toimintasuunnitelman mukaisesti. Palvelut on pystytty kutakuinkin 
tuottamaan säännösten vaatimissa aikarajoissa. Asiakasmäärä on kasvanut edelliseen vuoteen 
verrattuna etenkin lastensuojelussa ja perhetyössä, jossa kysyntä ylittää tarjonnan. Pula lääkä-
reistä vaikeuttaa mm. erikoissairaanhoidon toimintaa, myös psykologeista ja sosiaalityöntekijöis-
tä on pulaa varsinkin Kajaanin ulkopuolella. Kehitysvammaisten laitoshoidon purkaminen on 
edennyt suunnitellulla tavalla ja Suomussalmen perhekeskus on valmistunut. Perhepalvelujen 
budjetti ylittyi yht. 3,4 M€. Ylitystä aiheutui erikoissairaanhoidossa 1,5 M€ lasten sosiaalipalve-
luissa 1,1 M€, vammaispalveluissa 616.000 € ja aikuissosiaalipalveluissa  179.000 €. Ylitykset 
selittyvät lähinnä kasvaneilla palvelujen ostoilla. Välttämättömiä palveluja on jouduttu mm. eri-
koissairaanhoidossa ostamaan enemmän kuin mitä osattiin talousarvion valmisteluvaiheessa 
arvioida.    

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Ennaltaehkäisevän ja varhaisen 
tuen toimintamallit juurrutetaan 
perhekeskuksiin. Kasvuympäristö-

Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä kasvaa jatkuvasti 
eivätkä nykyiset resurssit riitä palvelujen tarjontaan tarve-
kriteerit täyttäville perheille. Myös perhetyön kysyntä ylittää 
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jen tukeminen, ennaltaehkäisevän 
työn säilyttäminen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehitysvammaisten asumispalve-
luja toteutetaan asumispalvelustra-
tegian mukaisesti 
 
 
 
 
 
 
 
Käynnistetään sosiaalinen luototus 
 
Asiakkaita koskevien ohjeiden ja 
neuvojen päivittäminen 

tarjonnan. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 1144kpl, lisäys-
tä hieman ed. vuoteen. Huostaanottojen ja sijoitusten mää-
rä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Perhetyön ja koti-
palvelun piirissä perheiden määrä kasvoi, mutta palvelua 
ei voitu tuottaa tarpeen mukaisesti. Perhetyön varhaisen-
tuen perheiden osuus kasvoi ja lastensuojelun väheni.  
Oman lastenkodin käyttöaste 83%. Sosiaalipäivystykseen 
yhteydenottoja 180 kpl. AVI seuraa ja on pyytänyt selvityk-
siä lastensuojeluilmoitusten käsittelyajoista ja niiden ylityk-
sistä. Hoitotakuu toteutuu lukuun ottamatta lasten psykiat-
rian poliklinikkaa. Rintasyöpien määrä on kasvanut edel-
leen. Raskauden keskeytysten määrä on ennallaan. 
Asetusten mukaisia laajoja terveystarkastuksia kouluter-
veydenhuollossa ei ole pystytty toteuttamaan täysin, pula 
on sekä lääkärityövoimasta että terveydenhoitajista. AVI 
seuraa ja on antanut asiassa huomautuksen hoitaa asia 
lain edellyttämälle tasolle. Kajaaniin on käynnistynyt Kehi-
tysvammaisten Palvelusäätiön ryhmäkodin rakentaminen 
12 asukkaalle. Sotkamossa on kehitysvammaisten palve-
lukeskuksen rakennustyö Metsäoppilaitoksen tiloihin päi-
väkeskuksen ja tukiasuntojen osalta suunnitellussa aika-
taulussa. Molemmat valmistuvat kesällä 2012. 
Kuusanmäen tilatyöryhmä on suunnitellut uudisrakennusta 
Kuusanmäen tontille, koska tekninen toimi on todennut 
kakkostalon tilojen saneerauksen uusia tarpeita vastaa-
vaksi epätarkoituksenmukaiseksi. Sosiaalista luototusta ei 
käynnistetty (mh:n päätös). Toimeentulotuen saajien mää-
rä on laskenut hieman, mutta menojen määrä on noussut 
hiukan ed. vuoteen verrattuna. AVI seuraa ja  on pyytänyt 
selvityksiä hakemusten käsittelyn määräaikojen ylityksistä.  
 
Toimeentulotukiohjeet on päivitetty kevään ja syksyn aika-
na. Vammaispalveluohjeet ja ohje henkilökohtaisen avus-
tajan palkkaamiseen on päivitetty. Omaishoidon tuen 
myöntämisohjeet vammaisille uusittiin ja kriteerejä tiuken-
nettiin. 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Henkilöstön rekrytointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aikuissosiaalityöhön rekrytoitiin 1,5 kelpoista sosiaaliohjaa-
jaa vakinaisiin virkoihin. Kajaanissa vaihtui sosiaalityönteki-
jä alkutalvesta 2011 Kajaaniin, mutta pieniin kuntiin ei ole 
saatu kelpoisia työntekijöitä. Lasten sos. palveluissa aloitti 
toinen lastenvalvoja Kajaanissa ja lastensuojelussa 0,5 
sosiaaliohjaajan lisäystä. Ei kelpoisia sosiaalityöntekijöitä 
on edelleen, Haastavin on Ylä-Kainuun alue. Lääkäreitä 
saatiin lisää neuvolaan (2), kouluterveydenhuoltoon (1, 
aiemmin osto) ja naistentaudeille (korvaa ostoja) . Lääkä-
reiden määrä vähenee kuitenkin jo keväällä 2012. Lasten-
lääkäripula on akuutti ja uhkaa koko lapsiperheiden eri-
koissairaanhoidon toteutumista, jos lääkäreitä ei saada 
lisää esim. kesälle 2012. Kätilöpula on pahentunut. Ter-
veydenhoitajia palkattiin lisää 2. Pula on myös psykolo-
geista. Perheneuvola joutui rajoittamaan palvelujaan syk-
syllä psykologipulan vuoksi. Koulupsykologin vakansseja 
ei ole saatu täytettyä. Kesän ja syksyn aikana henkilöstö 
on joustanut ja tehnyt pidennettyjä työvuoroja, koska sijai-
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Henkilökunnan kouluttaminen mo-
niammatillisissa ryhmissä yhteis-
työhön, palveluprosessien hallin-
taan, uusiin toimintamalleihin ja 
uusiin tehtäviin 
Kehittämiskeskustelut, Tyky -
toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työnohjaus  

sia ei ole saatu rekrytoitua äkillisiin poissaoloihin. Tämän 
johdosta työaikalisät ovat ylittäneet talousarvion Sairaus-
poissaolot ovat lisääntyneet n. 1 940 päivää, eli noin 5 htv. 
 
Toteutetaan mm. Tukeva-hankkeen tuella. Kainuussa on 
toteutettu paljon hyviä koulutuksia monialaisille henkilöstö-
ryhmille. Työhyvinvointisuunnitelmat on tehty. Täydennys-
koulutuksiin on osallistuttu vaihtelevasti. 
 
Kehitysvammapalveluissa on pidetty työsuojelupalavereja, 
joissa sovittuja korjaamistoimenpiteitä on toteutettu. Re-
surssiongelman tuottaa haastavasti käyttäytyvien kehitys-
vammaisten hoito laitoshoidossa, eikä sitä ole täysin voitu 
ratkaista itse, on jouduttu ostamaan kalliita palveluja mm. 
Tahkokankaalta. 
 
Työnvaativuuden arvioinnit on aloitettu, mutta eivät kaikilta 
osin valmiita. 
 
Kehityskeskusteluja ei ole käyty kaikilla vastuualueilla ta-
voitteen mukaisesti.  
 
Työnohjauksen kilpailutuksen vuoksi työnohjauksissa kat-
koksia. 
 
Henkilöstössä ilmeni huolestuneisuutta uuden organisaati-
on tulemisen johdosta loppuvuodesta.  

Johtaminen, palvelujen järjes-
täminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Kehittämisen ja jatkuvuuden tur-
vaaminen johtajan ja päällikön 
vaihtuessa. 
 
 
 
Perhekeskuksissa työskennellään 
moniammatillisina työryhminä ja 
kehitetään ryhmämuotoisia ja toi-
minnallisia kuntoutus- ja hoitomuo-
toja 
 
 
Erva -yhteistyötä tehdään hoidon-
porrastuksen ja käypä hoito -
mallien kehittämiseksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekä vammaispalvelujen vastuualueen päällikkö että per-
hepalvelupäällikkö ovat aloittaneet työnsä napakasti ja 
ovat päässeet nopeasti sisälle organisaatioon. Myös henki-
löstön palautteet esimiehistä ovat olleet myönteisiä. 
 
Juurruttamista on toteutettu Tukeva-hankkeen tuella pikku-
lapsiperheiden palveluissa ja syksyllä siirryttiin nuorten 
palveluihin uusien koulupsykologien ja ”miekkareiden” työn 
ja aseman vakiinnuttamiseksi.Perhekeskustiloja ei ole 
Kajaanista vieläkään löydetty. Vanhempainkoulun vetäjiä 
ei ole tahtonut löytyä.  
 
Kriittisin ammattiryhmä esh:n tason säilyttämiseksi ja syn-
nytystoiminnan jatkumiseksi on tällä hetkellä lastenlääkärit 
ja heidän houkuttelemisensa töihin Kainuuseen.  
 
Lastenpsykiatrian mukaan avohoidon ja erikoissairaanhoi-
don välillä on ajoittaisia ongelmia hoidonporrastuksessa, 
mikä kuormittaa lastenpsykiatrian poliklinikan hoitotakuun 
toteutumista.  
 
Sairaaloiden tuottavuusvertailussa naistentautien ja synny-
tysten palveluja käytetään muun maan keskussairaaloihin 
verrattuna enemmän ja yksikkö on myös tuottavuusvertai-
lun kärkeä. Missään muussa naistentautiyksikössä Suo-
messa ei hoideta rintasyöpäpotilaita, mikä vaikeuttaa suo-
raa vertailua muihin yksiköihin. Palvelujen suuri käyttö 
kuvastaa huonoa perusterveydenhuollon lääkäritilannetta. 
 
Myös esh:n lastentautipalveluiden käyttö on runsasta ja 
yksikön tuottavuus on muihin sairaaloihin verrattuna hyvä, 
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Lasten kasvuympäristöjen tukemi-
nen kotiin, päivähoitoon ja koului-
hin suuntautuvien palvelujen vah-
vistamisella 
 
 
 
 
 
 
 
Laaja-alaiset terveystarkastukset 
neuvoloissa ja kouluterveyden-
huollossa 
 
 
 
 
 
 
 
Aikuissosiaalityön sisältöä kehite-
tään ja yhteistyötä terveydenhuol-
lon toimijoiden kanssa. Typiin 
käynnistetään terveydenhuollon 
palvelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehitysvammaisten laitoshoitoa 
puretaan hallitusti 
 
 
 
 
 
 

muihin yksiköihin verrattuna tuotantotapa on edullinen, 
mikä tarkoittaa, että palvelut tuotetaan pienellä henkilökun-
tamäärällä ja on jatkon kannalta suuri riskitekijä henkilös-
tön jaksamisen näkökulmasta. Lastentautipalveluiden 
muuta maata suurempi käyttö kuvastaa huonoa peruster-
veydenhuollon lääkäritilannetta, samoin kuin yksityissekto-
rin käyttömahdollisuudet ovat kasvukeskuksia heikommat. 
 
Tavoitteen saavuttamiseksi alkuvuodesta on perustettu 
uusia vakansseja mm. perhetyöhön ja lapsiperheiden koti-
palveluun. Koulupsykologien viroista on edelleen täyttä-
mättä kaksi Kajaanissa, yksi Kuhmossa ja ½ Ylä-
Kainuussa (½- tehtävää on hoitanut eläkkeelle viime vuon-
na jäänyt psykologi). Kajaanissa on rekrytoitu opiskelunsa 
loppuvaiheessa olevia psykologiopiskelijoita harjoittelujak-
solle, ja näin paikattu puutetta tavoitteena mahdollisesti 
pysyvä sijoittuminen valmistumisen jälkeen.  
  
Ovat toteutuneet lasten- ja äitiysneuvolan osalta, 1-
luokkalaisten tarkastukset eivät ole vielä käynnistyneet 
(tark. että käynnistyvät vielä keväällä), 5- ja 8-luokkalaisten 
on saatu tehtyä. Opiskelijaterveydenhuollossa pojat on 
tarkistettu kutsuntatarkastusten yhteydessä, mutta tyttöjen 
tarkastusten järjestämisen kanssa vaikeuksia. 
AVI on pyytänyt selvityksen tarkastusten toteutumisesta. 
 
TYP:iin on aloittanut  terveydenhoitaja, jonka tehtävänä on 
toimia mm. linkkinä terveydenhuollon kansanterveyshoita-
jiin, terveydenhuollon asiantuntijana monniammatillisessa 
työryhmässä ja tehdä asiakastyötä.  
Aikuissosiaalipalveluissa toteutettiin keväällä -11 selvitys-
työ palveluissa esiintyneistä sisäisistä haasteista, työhy-
vienvoinnista ja toimintojen sujumisesta Tutkimus, kehittä-
minen ja suunnitteluyksikön toimesta. 
Seitsemän (7) arkipäivän käsittelyaika toimeentulotuki- 
päätöksissä on toteutunut pääosin, poikkeuksena heinä-
elokuun vaihde. AVI on vaatinut selvityksiä asiasta. Aikuis-
sosiaalipalveluiden vastuualueelle muodostettiin uusi toi-
meentuloturvan tulosyksikkö toukokuulla ja henkilöstön 
keskuudesta nimettiin uusi toimeentulotukipäällikkö, joka 
aloitti työnsä lokakuun alussa. Ei virkalisäystä tämän vuok-
si. Työryhmä on kokoontunut: Tällä hetkellä suunnitelma 
on, että Kuusanmäelle rakennetaan kolme uutta 5-6 asuk-
kaan ryhmäkotiyksikköä ja toimintatilat kehitysvammaisille 
(=yksi uudisrakennus). Neuvottelut ARA:n kanssa ovat 
kesken. Seuraavassa vaiheessa nelostalo on tarkoitus 
muuttaa tilapäishoidon yksiköksi. Kakkostalo tullaan ilmei-
sesti purkamaan ja nykyinen hallinto- ja poliklinikkaraken-
nus saneeraamaan terveeksi. 
 
Sisäilmaongelmien vuoksi Kuusanmäen työntekijät ovat 
muuttaneet eri tiloihin Seminaarin alueelle. Muutolla huo-
mioidaan poliklinikan ja hallinnon työntekijöiden työhyvin-
vointi. Muutosta aiheutuu ylimääräisiä kalusto- ja vuokra-
kustannuksia.  
Tilapäishoitopaikkojen käyttöaste 95%. 
 
Palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat sekä erityisohjelmat 
ovat ajan tasalla ja ne on saatu tehtyä määräajoissa. 
Vammaiskaste -hankkeen kautta on järjestetty palveluoh-
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Palveluohjaus ja palveluketjut toi-
mivat vammaispalveluissa ja 
vammaisten tuki-, palvelu ja kun-
toutussuunnitelmat ja erityishuolto-
ohjelmat pidetään ajan tasalla.  
 
Toiminnan fyysiset puitteet 

jauskoulutusta. Vammaispalvelun laatukäsikirjan tekemi-
nen ja prosessikartan päivittäminen on aloitettu. Perhepal-
velupäällikkö vammaispalvelujen vastuualueella vaihtui 
1.8.2011 
Henkilökohtaisten avustajien määrä on ollut lähes riittävä. 
Henkilökohtaista apua tuotettu myös omalla kuntayhtymän 
työntekijän työpanoksella syksystä 2011 alkaen.  
 
Vuoden 2011 aikana sisäilmaongelmat kärjistyivät Kajaa-
nissa olevissa toimitiloissa. Tiloja jouduttiin vaihtamaan; 
erityishuollon pkl, nuorisopsyk. pkl, vammaispalvelujen 
hallinto; muutot aiheuttaneet lisääntyneitä vuokrakustan-
nuksia. 
 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Menot pysyvät talousarvion sisällä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilinpäätöksen perusteella talousarvio ylitetään 3,45milj€.  
 
Tulot eivät toteutuneet arvioidulla tavalla lasten terveyden-
huoltopalveluissa, toimeentulotuessa. Perustoimeentulotu-
en menot jäivät alle arvioidun, jolloin myös siihen saatava 
valtionosuus pieneni, vammaispalveluissa tuloja leikkasi 
KHO:n päätös kehitysvammaisten ateriamaksujen perimi-
sen perusteista. 
Henkilöstömenot ylittävän budjetin 628.000 €:lla.  
 
Suurin ylitys on lasten terveydenhoitopalvelujen vastuu-
alueella, 1,5 m€.  Henkilöstömenot pysyivät lähes talous-
arviossa. Asiakaspalvelujen ostot ylittyivät 1,4 m€. Selittä-
vänä tekijän ovat OYS/HUS tasoisten vaativien yksittäisten 
erikoishoitojaksojen sattumista lastentaudeilla ja lasten-
psykiatrialla. 
 
Lastensuojelussa ylitys oli 1.1 €. Suurimpina asiakaspalve-
lujen ostot ja perhehoito ylittyivät yht. 427.700 € sekä 
avustukset 548.000 €. Avustuksissa ylitystä aiheuttaa mit-
tavassa määrin tehdyt avohuollon tukitoimet (tukihenkilöt ja 
-perheet) lastensuojelulapsille. Sosiaalisen raportoinnin 
perusteella näillä toimenpiteillä on todettu huomattavia 
positiivisia vaikutuksia nuorten elämänhallintaan.  Perhe-
hoidon palkkiot ylittyvät, mikä vastaa tavoitettamme siirtää 
painopistettä laitoshoidosta perhehoitoon.  
 
Vammaispalveluissa ylitys tilinpäätöksessä on 616.000 €. 
Ylitykset 366.000 € johtuvat mm. henkilöstökuluista, jotka 
menevät yli asiakkaiden haastavan hoidon johdosta. Kulje-
tuspalveluissa budjetti ylitettiin 264.300 €. Kuljetuspalvelu-
päätökset lisääntyivät ed. vuoteen verrattuna 135 kpl. 
Vammaisten ja kehitysvammaisten omaishoidontuen kus-
tannukset kasvoivat ylittäen ta:n 98.000€. Viranhaltijat 
ohjeistettiin tekemään kielteisiä päätöksiä määrärahojen 
puuttumisen vuoksi 1.9.11 alkaen.  
VPL:n tilapäisen palveluasumisen kustannukset ovat 
nousseet ja budjetti ylittyi 53.000€. Kehitysvammaisten 
asumisenostot ylittyivät 139.000€ uusien asukkaiden 
vuoksi. 
Keskitettyjen kehitysvammapalvelujen päällikön virkava-
pauden ajaksi ei ole otettu sijaista.  Kuljetuspalvelukeskuk-
sessa ryhmäkuljetuksia on saatu lisättyä matkojen yhdiste-
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Vammaisten ryhmäkuljetuksia 
lisätään huonontamatta asiakkai-
den kulkemismahdollisuuksia 
 
Pitkäaikaiseen toimeentulotukiriip-
puvuuteen puututaan sosiaalityön 
keinoin 
 
 
 
 
 
. 

lyn avulla, mutta kehitettävää on edelleen. 
 
Aikuisten sosiaalipalvelujen vastuualueen ylitys oli 177.743 
€, joka tulee pääosin henkilöstökuluista. Sosiaaliohjaajia ja 
etuuskäsittelijöitä lisättiin Kajaanin seudulla 1,5 sosiaalioh-
jaajaa ja 2 sisäistä sijaista. Asiakkaiden ohjausta ja neu-
vontaa on lisätty Kajaanin toimipisteessä. Kajaani on kriitti-
sin toimipiste, missä määräaikojen ylityksiä on tullut. 
 
Aikuissosiaalipalveluissa muutettiin toimeentulotukisihtee-
rin virka toimentulotuen tulosyksikköpäällikön viraksi, jotta 
työn organisointia ja työn sisältöjä voitaisiin ohjata parem-
min. Tarkoitus on tukea toimeentulotuen/etuuskäsittelyn 
sujumista ja etuuskäsittelyn määräaikojen noudattamista.  
Toimeentulotukikustannukset kasvoivat, mutta asiakkaiden 
määrä näyttää olevan pienessä laskussa. 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Työllistämiseen liittyvien ongelmi-
en ratkominen monialaisessa ja 
monitoimijatahoisessa työryhmäs-
sä. 
 
 
 
 
Hyvinvointi- ja terveyserojen ka-
ventamisen huomioiminen kuntien, 
maakunnan, elinkeinoelämän ja 
järjestöjen toiminnassa  

Virta -hankkeen myötä on perustettu monialainen sosiaali-
sen vahvistamisen ohjelma ja sen ohjausryhmä. Kajaanis-
sa kokoontuu työllistämisen tukiryhmä. Pitkäaikaistyöttö-
myys on vähentynyt Kainuussa. 
Syntyvyys laski hieman edellisestä vuodesta. Sairastavuus 
on muuta maata suurempaa myös nuoremmissa ikäluokis-
sa. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyserojen huomioimisesta on alettu 
puhua sosiaalipalvelujenkin tuottamisessa. Sosiaalisen 
raportoinnin tekemiseen ei ole vielä päästy.  
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 
 
 

Asukas, asiakas 
 

     

Synnytykset (lkm) 719 780 753 700 701 
(syntyneet 
lapset: 
713) 

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

12 520 
(85,7 %) 

12 768 
(84,8 %) 

12 148 
(86,3 %) 

 11 616 
(80,9 %) 

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

2 094 
(14,3 %) 

2 283 
(15,2 %) 

1 934 
(13,7 %) 

 2 737 
(19,1 %) 

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

18 842 
(88,2 %) 

17 849 
(85,6 %) 

18 264 
(84,8 %) 

 20 484 
(87,6 %) 

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

2 535 
(11,8 %) 

3 003 
(14,4 %) 

3 273 
(15,2 %)  

 2 906 
(12,4 %) 

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

58 859 
 

69 872 
(Selitys: 
pandemia -
rokotukset) 

59 576  52 996 
(Selitys: 
Tilastointi-
tavan muu-
tos) 

Uusia lastensuojelun huos-
taanottoja ja sijoituksia 

  16+69 
 

9 + 34 
 

29+80 

Kodin ulkopuolelle sijoitet-
tujen lasten hpvt vuoden 
aikana 

48 984 
 

50 490 
 

53 851 
 

 59 339 

Toimeentulotuen piirissä 
olevat kotitaloudet 

4 364 
 

4 731 
 

4 749 
 

2 662 4 540 

Vammaispalvelun asiakkai-
ta 

1 993 
 

2 112 2 248 
 

 2 338 

Omissa kehitysvammaisten 
asumispalveluissa asukkai-
ta 31.12.  
 

129 
(44 + 85) 

128 
(48 + 80) 

135 
(53 + 82) 
 

 151 
(57 autettu 
asuminen 
ja 94 ohjat-
tu asumi-
nen) 

Ostetuissa kehitysvam-
maisten asumispalveluissa 
asiakkaita 31.12. 

92 
(80 + 12) 

92 
(87 + 5) 

96 
(96 + 0)  

 101 
(101 autet-
tu asumi-
nen ja 0 
ohjattu 
asuminen) 

Henkilöstö ja uudistumi-
nen 

     

Työhyvinvointimittaus  
pepa 
(joka 2 vuosi) 

ka 3,31 
 

 
 

ka 3,45 
 

  
 

Sairauspoissaolot pepa 7 243 pv 6 907 pv 7 508 pv  9 449 pv 

Johtaminen, palveluiden 
järjestäminen ja tuotanto-
tavat 

     

Kehityskeskustelut 1 x 
/vuosi pepa 

Käyty  käyty osit-
tain 

yli 90-%:sti  90% 

Talous      
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1.8.1.7.6 Vanhuspalvelut 

Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

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

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

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

 
 

Asiakas ja asukas 

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

Kriittiset menestys-
tekijät 
(missä on onnistutta-
va, jotta sitoviin ta-
voitteisiin päästään) 

Toimenpiteet  
(mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden to-
teutumiseksi ja kuka 
toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mita-
taan) 

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

Palvelut suunnitel-
laan ja toteutetaan 
asiakkaiden yksilölli-
siin tarpeisiin ja tar-
veharkintaan perus-
tuen yhteistyössä 
asiakkaan ja hänen 
läheisensä kanssa. 
 
Palveluilla tuetaan 
vanhusten omia voi-
mavaroja sekä osal-
listumismahdollisuuk-
sia. 

Yksilöllinen palve-
luohjaus 
 
Ennaltaehkäisevän 
työn ja varhaisen 
puuttumisen vahvis-
taminen 
 
 
 
 
 
 
 

Säännöllisen kotihoi-
don palveluja on tar-
jolla 13 -14 %:lle 75 
vuotta täyttäneistä. 
 
 
Yli 90 % 75 vuotta 
täyttäneistä asuu 
omassa kodissaan 
lähiverkostonsa ja 
erilaisten palvelujen 
turvin. 
 
Omaishoidon piirissä 

Lastensuojelun laitosostot 4 676 919 4 880 218 5 581 433 5 774 000 6 146 840 
(5 780 271 
+ 366 569 
maahan-
muutt.ls-
menot, 
joihin saa-
daan tuloja) 

Toimeentulotuki yht. 
 
Pepan esh-ostot 
(lapsiperh.th-palv. 
-vastuualue)  

6 941 500 
 
 
2 041 491 

8 142 332 
 
 
2 226 919 

7 621 961 
 
 
2 242 218 

8 395 500 
 
 
1 666 320 

7 932 523 
 
 
3 091 640 

Kainuun elinvoima      
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Vapaan valinnan 
periaatteen toteutu-
minen olemassa ole-
vien vaihtoehtojen 
puitteissa. 
 
Optimaalinen palvelu-
rakenne 

 
 
 
 
Palvelurakenteen 
säännöllinen arviointi 

on n. 7 % 75 vuotta 
täyttäneistä. 
 
 
90 % asiakkaista on 
tyytyväisiä saamiinsa 
palveluihin. 
 
Asiakaspalaute 

 yhteydenotot 
sosiaali- ja poti-
lasasiamiehiin 
ovat alle 80 

 kantelujen mää-
rä: 6-7 

 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

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

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

Henkilöstörakennetta 
muutetaan ja suunna-
taan asiakkaiden 
palvelutarvetta vas-
taavaksi. 
 
 
 
 
Hyödynnetään työn-
tekijöiden osaamista 
monipuolisesti sekä 
turvataan koulutuksiin 
osallistuminen. 
 
Kannustetaan aktiivi-
seen työkiertoon. 
 
 
Pyritään saamaan 
varahenkilö- ja sissi-
en vakansseilla toi-
mivien työpanosta 
enemmän vanhus-
palveluiden käyttöön. 
 
Toteutetaan laadittuja 
työhyvinvointisuunni-
telmia ja osallistutaan 
suunnitellusti saira-
uspoissaolojen hallin-
ta työskentelyyn sekä 
toteutetaan seudulli-
sesti valituissa työyk-
siköissä sovittuja 
toimenpiteitä. 
 
Otetaan käyttöön 
työaika-autonomia 

Ikäihmisten palvelu-
jen laatusuosituksen 
mukainen keskiverto 
mitoitus eri palvelu-
kokonaisuuksissa. 
 
HTV2 – raportit ovat 
asetetun tavoitteen 
mukaisia. 
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
 
Työyhteisöjen toimi-
vuustutkimukset 
maakunnan tulosalu-
eiden keskitasoa. 
 
Työhyvinvointisuunni-
telmien toteutuminen 
kaikissa yksiköissä. 
 
 
Sairauspoissaolojen 
määrä vähemmän 
kuin 15 
pv/työntekijä/vuosi. 
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Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Vanhuspalvelujen 
johtaminen on vas-
tuullista, oikeuden-
mukaista, avoimen 
keskustelun mahdol-
listavaa sekä henki-
löstöä osallistavaa.  
 
 
 
 
Paikallisesti, seudulli-
sesti ja maakunnalli-
sesti toimivat, asia-
kas- ja voimavaraläh-
töiset palveluketjut ja 
rakenteet 

Viranhaltijajohto kai-
killa tasoilla toimii 
päämäärätietoisesti 
ja tukee henkilöstöä 
tavoitteiden saavut-
tamissa. Tehdyt pää-
tökset tulee olla joh-
donmukaisia, perus-
teltuja ja läpinäkyviä.  
 
 
Palvelurakenteen 
muutoksen ohjaami-
nen korjaavasta en-
nakoivaan ja ehkäi-
sevään toimintaan. 
 
 
 
Saumaton yhteistyö 
eri toimijoiden ja pal-
veluntuottajien kans-
sa. 
 
 
 
 
 
 
Käytetään RAI -
hoidon ja laadun 
arviointi- ja seuranta-
järjestelmä. 
 

Panostetaan johta-
misosaamiseen ta-
voitteellisten täyden-
nyskoulutusten avul-
la.  
 
 
Vahvistetaan enna-
koivaa työotetta ja 
varhaista puuttumis-
ta, kuten päivä- ja 
muistineuvolatoimin-
taa, hyvinvointia edis-
täviä kotikäyntejä 
sekä niihin liittyvää 
ryhmätoimintaa. Li-
säksi otetaan käyt-
töön kotihoidon päih-
detyön varhaisen 
tuen ja avun toimin-
tamalli. 
 
 
 
Vahvistetaan yhteis-
työtä mm. geriatrien 
ja muiden yhteistyö-
tahojen kanssa.  
 
Valitaan RAI -
tuloksista johtamisen 
ja toiminnan kehittä-
misen kannalta kes-
keiset seurattavat 
indikaattorit 

Johtamisbarometrin 
tulokset. 
 
Tulos- ja kehityskes-
kustelut toteutuvat 
100 %:sesti. 
 
Säännölliset kokous-
käytännöt 
 
Vanhusten palvelu-
tarpeen arviointi to-
teutetaan lain mukai-
sessa määräajassa 
- kiireellisessä tapa-
uksessa välittömästi 
- muissa tapauksissa 
3-5 vrk:n kuluessa 
palvelupyynnöstä 
 
IVA -ennakko- 
arvioinnin käyttö 
 
Tapaamisten määrä 
ja sisältö. 
Johdon katselmukset 
toteutuvat kaikilla 
seuduilla.  
 
RAI -järjestelmän 
tulokset osoittavat, 
että palvelut ja re-
surssit on kohdennet-
tu tarkoituksenmukai-
sesti 

 

Talous 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Kokonaistaloudelli-
nen kannattavuus 
palveluja tuotettaessa 
ja järjestettäessä. 
 

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

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

Pysytään talousarvi-
ossa 
 
 
 
 
 
 
Talouden säännölli-
nen seuranta ja ra-
portointi kuukausit-
tain.  
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Kainuun elinvoima 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Elinvoimaiset van-
huspalvelut muodos-
tuvat monitoimijamai-
sessa yhteistyössä 
Kainuun maakunta -
kuntayhtymän, yksi-
tyisten palveluntuot-
tajien, kolmannen 
sektorin, peruskunti-
en sekä muiden yh-
teistyötahojen välillä. 
 
Osallistuvat ja vaikut-
tavat sekä toiminta-
kykyiset kainuulaiset 
vanhukset. 
 
 
 
 
Uudet teknologiset ja 
innovatiiviset ratkai-
sut ovat osa vanhus-
palveluiden kehittä-
mistä 

Ikärakenteen muutos 
nähdään mahdolli-
suutena, joka lisää 
Kainuuseen työpaik-
koja ja hyvinvointia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhuspalvelujen 
toiminta tukee arjes-
sa kainuulaisten 
ikääntyneiden osalli-
suutta. 
 

Yhteistyön toimivuus 
eri toimijoiden kesken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osallistutaan tarvitta-
essa asiantuntijana 
maakunnalliseen 
ikäihmisten neuvotte-
lukuntaan. 
 
Käytetään kehittäjä-
asiakkaiden asiantun-
temusta palveluja 
suunniteltaessa.  
 

Yhteistyötapaamisten 
määrä ja sisältö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehittäjäasiakas ta-
pausten määrä.  
 
Vähintään yksi tekno-
logiahanke/vuosi 

 
 

 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2011  
 (vain oleelliset tapahtumat ja poikkeamat kirjataan) 

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

Toiminta on perustunut vuoden 2011 aikana hyväksyttyyn vuosisuunnitelmaan. Tulosalue on 
saavuttanut hyvin sille asetetut palvelurakennetta koskevat tavoitteet. Avohoitopainotteisuus 
on ollut edelleen selkeä vanhuspalvelujen toimintaperiaate. Ympärivuorokautisten palvelujen 
osalta on jatkettu edelleen palvelurakenteeseen liittyviä muutoksia. Asumispalveluja koskevi-
en ostopalvelujen uusi sopimuskausi alkoi 1.3.2011. Tulosaluetta koskevat hankkeet etenivät 
suunnitelmien mukaisesti. Talouden osalta tulosalueelle syntyi alijäämää lähes 2,2 M€ ja sen 
suuruus todentui vasta joulukuussa. Toimintatuottojen osalta asiakasmaksutuottojen kasvu-
prosentti edelliseen vuoteen verrattuna oli hyvä (9.2 %), mutta silti asiakasmaksutuottoja jäi 
toteutumatta reilut 0,5 M€. Asiakasmaksujen alennuksia ja poistoja tehtiin n. 150.000 euron 
edestä. Toimintakulujen osalta ylitykset muodostuivat henkilöstökuluista (1,7 milj. euroa) ja 
avustuksista (noin 430 000 euroa)  

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Ennalta ehkäisevä työ ja varhainen 
puuttuminen.  
 
 
Palvelurakenteen säännöllinen arvi-
ointi. 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutuivat suunni-
telmien mukaisesti sekä yksilöllisinä kotikäynteinä 
että ryhmätilaisuuksina. 
 
Säännöllisen kotihoidon palveluja on saanut n.19.5 
% yli 75 vuotiaista kainuulaisista.  
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Ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa on järjestetty 
n. 9. 5 % yli 75 vuotta täyttäneistä.  

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Henkilöstörakenne, mitoitus, osaami-
nen ja sairauspoissaolot. 
 
 

Henkilöstömitoitus on ollut pääsääntöisesti ikäihmis-
ten laatusuosituksen keskivertotasoa. Mitoitusta on 
käytännössä alentanut lähes jatkuva, paikoitellen 
erittäin huono sijaistilanne. Erityisesti kesän aikana 
sijaistilanne oli vaikea, eikä kaikilla seuduilla ollut 
saatavissa koulutettua henkilökuntaa. Täydennys-
koulutuksiin on osallistuttu n. 3.8 /pv/tt. Sairauspois-
saolot ovat tukitoimista huolimatta edelleen korkeat 
eli 18.3 pv/tt.  

Johtaminen, palvelujen järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Tavoitteellisen johtamisen avulla kehi-
tetään toimintojen järjestämistä.  
 
 

Johdon katselmukset ovat toteutuneet kaikilla seu-
duilla. Tulos- ja kehityskeskustelut toteutuneet n. 95 
%:sesti.  Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi toteu-
tui lain asettamissa määräajoissa kaikilla seuduilla. 
RAI arvioinnit on tehty sekä on osallistuttu valtakun-
nalliseen RAI -vertailukehittämistyöhön.  

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Talous toteutuu suunnitelman mukai-
sesti.  

Talous ylittyi suunnitellusta lähes 2,2 M€. Ylitys ai-
heutui henkilöstökuluista sekä avustuksista (mm. 
omaishoidon tuki). 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Yhteistyö eri toimijoiden kesken.  
 
 

On osallistuttu useisiin yhteistyötapaamisiin niin 
palveluntuottajien kuin järjestöjen edustajien sekä 
muiden yhteistyötahojen kanssa. Tulosalue on myös 
mukana Ikääntymispoliittisen strategian laadinnassa.  
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 
 

Asukas, asiakas 
 

     

Säännöllisen kotihoidon 
piirissä olevat 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat  

10.9 % 11.5 % 13.2 % 13 – 14 %  n. 19.5 % 

Ympärivuorokautisten 
paikkojen % -jakauma 
suhteessa 75 vuotta täyt-
täneisiin 

10.5 % 10.1 % 9.5 % 9 % 9.5 % 

Omaishoidon piirissä 
olevat 75 vuotta täyttä-
neet asiakkaat 

7.0% 7.5 % 8.1 % n. 7 % n. 7.5% 

Asiakkaat ovat tyytyväisiä 
saamiinsa palveluihin. 
 
 
 
 
 

Asiakastyy-
tyväisyys 
kyselyä ei 
toteutettu 
v. 2008  

Tulosten 
vaihtelu-
väli 3.5 – 
4.5 

Asiakas-
tyytyväi-
syys-
kyselyä ei 
toteutettu 
v. 2010 

90 % 
  

Asiakastyyty-
väisyys kyse-
lyn tulokset 
ovat pysyneet 
suunnilleen 
samalla tasol-
la kuin v. 
2009; yksi-
köiden kes-
kiarvo noin 
3,9 

Asiakaspalaute 
- yhteydenotot so-

siaali- ja poti-
lasasiamiehiin 

 
 
- kantelujen määrä 
 

Sosiaa-
liasiamie-
hen 
yht.otot 63 
kpl. 
 
Potilas-
asiamiehen 
yht.otot 35 
kpl.  
 
 
Kantelut 
eivät li-
sääntyneet. 

Sosiaa-
liasiamie-
hen 
yht.otot  
46 kpl 
 
Poti-
lasasia-
miehen 
yht.otot 
33 kpl. 
 
Kantelui-
den mää-
rä alle 20 
kpl. 

Sosiaa-
liasiamie-
hen yht. 
otot. 55 
kpl 
 
Poti-
lasasia-
miehen 
yht. otot 
20 kpl. 
 
 
Kanteluja 
alle 20 kpl 

- alle 80 
 
 
 
 
 
- 6-7 

Yhteydenot-
toja sosiaa-
liasiamiehelle 
oli 66 kpl 
 
Potilasasia-
miehen 
yht.otot 17 
kpl. 
 
 
Kantelujen 
määrä alle 10 
kpl 
 

Henkilöstö ja uudistu-
minen 

     

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

Henkilös-
tömitoitus 
oli laa-
tusuosi-
tuksen 
keskiver-
totasoa.  

Henkilös-
tömitoitus 
oli keski-
vertota-
soa vaih-
dellen 
0.51 – 
0.64 välil-
lä  

Ikäihmis-
ten laa-
tusuosi-
tuksen 
mukainen 
keskiverto 
mitoitus 
eri palve-
lukoko-
naisuuk-
sissa.  

Keskivertota-
soa, ajoittain 
alempi johtu-
en mm. si-
jaispulasta. 

Täydennyskoulutus hen-
kilötasolla  

1.0 – 3.0 
vrk/tt/v 

1.5 – 2.0 
vrk/tt/v 

1.3 – 2.3 
vrk/tt/v 

3-10 
vrk/tt/v 

3.0 – 4.8  
 vrk/tt/v 
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Työyhteisöjen toimivuus-
tutkimukset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sairauspoissaolot 

Työhyvin-
vointi-
kyselyn 
tulokset 
hieman 
kuntayhty-
män keski-
tasoa hei-
kommat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.8 pv/tt 

V.2008 
loppuvuo-
desta 
tehtyjä 
työhyvin-
vointi-
kysely 
tuloksia 
käsiteltiin 
vuoden 
aikana 
työyksi-
köissä ja 
tehtiin 
työhyvin-
vointi-
suunni-
telmat.  
 
 
 
 
17.7 pv/tt 

Työyksik-
kökohtai-
set suun-
nitelmat 
työyhtei-
söjen 
kehittämi-
seksi ja 
työhyvin-
voinnin 
lisäämi-
seksi on 
tehty ja 
niiden 
toteutumi-
sen arvi-
ointi on 
toteutettu,  
 
 
18.6 pv/tt 

Maakun-
nan tulos-
alueiden 
keskita-
soa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Määrä 
vähem-
män kuin 
15 pv/ 
tt/vuosi 

Työhyvinvoin-
tikyselyä ei 
tehty vuonna 
2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.3 pv/tt 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

     

Tulos- ja kehityskeskuste-
lut 1 x / v 

Yli 90 % 100 % 
vakituisen 
henkilös-
tön osalta. 

100 % 
vakituisen 
henkilös-
tön osalta.  

100 % n. 95 % 

Johdonkatselmukset  
 
 
RAI -tulokset  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhusten palvelutar-
peen arviointi  

100 % 
 
 
Tuloksia on 
alettu hyö-
dyntämään 
hoito- ja 
palvelu-
suunnitel-
mien teke-
misessä ja 
palvelujen 
laadun 
kehittämi-
sessä. 
 
 
 
 
 
Toteutui 
lain mukai-
sessa mää-
räajassa. 

100 % 
 
 
Tulokset 
osoittavat, 
että asia-
kasprofiili 
vastaa 
ikäjakau-
maltaan ja 
palvelu-
tarpeel-
taan ver-
tailukunti-
en asia-
kasprofii-
lia. 
 
 
 
Toteutui 
lain mu-
kaisessa 
määrä-
ajassa. 

0 % 
 
 
Tulokset 
osoittavat, 
että yksi-
köiden 
kustan-
nuspainot 
ovat lähel-
lä valta-
kunnalli-
sia vertai-
luarvoja. 
 
 
 
 
 
 
Toteutui 
lain mu-
kaisessa 
määrä-
ajassa.  

100 % 
 
 
Resurssit 
kohdentu-
vat oikein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toteutuu 
lain mu-
kaisessa 
määrä-
ajassa. 

100 % 
 
 
RAI -
arvioinnit 
toteutuivat 
suunnitellusti 
ja tulokset 
osoittavat, 
että yksiköi-
den kustan-
nuspainot 
muutamaa 
poikkeusta 
lukuun otta-
matta ovat 
lähellä valta-
kunnallisia 
vertailuarvo-
ja. 
 
Toteutui lain 
mukaisessa 
määräajassa. 

Talous      

Talousarvion toteutumi-
nen 

TA alittui 
318.000 
euroa.  

TA ylittyi 
200.000 
euroa. 

Alkupe-
räiseen 
TA:n ver-

Pysytään 
talousar-
viossa 

TA ylittyi lä-
hes 2,2 M€. 
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rattuna 
ylitystä oli 
vain 
13.000 
euroa. 
Muutetun 
TA:n jäl-
keen yli-
tystä oli 
228.000 
euroa. 

Talouden säännöllinen 
seuranta ja raportointi 

Toteutui 
kuukausit-
tain. 

Toteutui 
kuukausit-
tain.  

Toteutui 
kuukausit-
tain.  

Kuukau-
sittain 

Toteutui kuu-
kausittain. 

Kainuun elinvoima      

Yhteistyötapaamiset eri 
toimijoiden kesken 

Paikallisel-
la tasolla 
oli useita 
keskustelu- 
ja neuvot-
telutilai-
suuksia. 
Lisäksi 
osallistuttiin 
Stakesin 
hallinnoi-
maan Ikä-
horisontti -
työryh-
mään. 

Yhteistyö-
tapaami-
sia oli 
kaikilla 
seuduilla 
useita. 
Lisäksi 
osallistut-
tiin STM:n 
asetta-
maan 
Ikähoiva -
työryh-
mään.  

Paikallisia 
yhteistyö-
foorumei-
ta eri 
toimijoi-
den kans-
sa oli 
useita. 
Osallistut-
tiin myös 
kansalli-
sen tason 
kehittä-
mistyö-
ryhmiin.  

Yhteistyö-
tapaamis-
ten määrä 
ja sisältö 

Osallistuttu 
useisiin pai-
kallistason 
yhteistyöryh-
miin, sekä 
kansallisen 
tason mm. 
RAI-
vertailukehit-
tämistyöhön. 

Kehittäjäasiakkaat  
      

 
     

 
  
 

Kehittäjä-
asiakas 
tapausten 
määrä 

Kehittäjä 
asiakkaita oli 
mukana sekä 
Kuhmon että 
Puolangan 
uusien tilojen 
suunnittelus-
sa.  

Teknologiahankkeet Suunnitel-
tuun 
AMK:n 
koordinoi-
maan Koti-
hoidon 
tehostami-
nen etä- ja 
mobiilitek-
nologialla 
(KOTE) 
hankkee-
seen ei 
saatu ra-
hoitusta 

Vuoden 
aikana ei 
ollut tek-
nolo-
giahank-
keita. 
Loppu-
vuodesta 
suunnitel-
tiin kokei-
lua, jossa 
hyödyn-
netään 
virtuaali-
päätelai-
tetta osa-
na päivä-
toiminto-
jen sisäl-
töjen ke-
hittämistä. 

Kotihoi-
don 
toimin-
nanoh-
jausjärjes-
telmä ja 
mobiililait-
teen pilo-
tonti-
/testaus 
toteutettiin 
Sotkamon 
kotihoi-
dossa 
yhteis-
työssä 
Darra -
hankkeen 
kanssa.  
Kokeiltiin 
virtuaali-

Vähintään 
yksi tek-
nologia 
han-
ke/vuosi 

Videra Virtual 
Home Care 
hyvinvointi -
TV kokeilu 
päättyi 
5/2011 päivä-
toiminnoissa 
ja hoitoko-
deissa.  
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päätelait-
teita päi-
vätoimin-
nois-
sa/hoitoko
deissa.  

 

1.8.1.7.7 Kainuun Työterveys 

 
Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Veli Kolehmainen 

Perustehtävä 
Kainuun Työterveys tuottaa kainuulaisille yrityksille, yhteisöille ja julkisille laitoksille asiakasläh-
töisen työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuollon lakisääteisiä palveluja ja yritys-
ten kanssa sovittaessa työterveyshuoltopainotteisia sairaanhoitopalveluja 

Arvot 
Ammatillisuus, avoimuus, joustavuus, kilpailukykyisyys ja ihmisen huomioiva laadukas palvelu 

Visio 2015 
Kainuun Työterveys on Kainuun keskeisin työterveyshuolto ja tuottaa laadukkaita työterveys-
huoltopalveluja. Työntekijät ovat työssään hyvinvoivia, osaavia ja motivoituneita 

 
 

Asiakas ja asukas 

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

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

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

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

Asiakkaat saavat 
työterveyshuoltopal-
velut joustavasti ja 
laadukkaasti hyvän 
työterveyshuoltokäy-
tännön mukaisesti 
 

Lääkärityövoiman 
riittävyys 
 
Toimivat ja riittävät 
tilat 
 
Toimivat palvelumallit 
 
 
 
Tukipalveluiden toi-
mivuus 
 

Rekrytointi 
 
 
 
 
 
Asiakaspalvelutaito-
jen kehittäminen 

Asiakastyytyväisyys-
kyselyt 
-yritykset 
-henkilöasiakkaat 
 
 
Asiakaskontaktien 
lukumäärä 
- Kelan korvausluok-
ka 1 
- Kelan korvausluok-
ka 2 
 

 

Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Henkilöstön vastuu-
alueiden ja tehtävien 
määrittely on selkeää 
 
Aikaansaava, osaa-
va, innovatiivinen, 
työssään viihtyvä ja 
motivoitunut henkilös-
tö 

Ammattitaito    
 
Palvelujen saata-
vuus, erityisesti lää-
kärityövoiman riittä-
vyys koko Kainuun 
alueelle. 
 
 

Täydennyskoulutuk-
set 
 
 
 
Joustavien työskente-
lyolosuhteiden kehit-
täminen 
 

Kehityskeskustelujen 
lukumäärä. Tavoite 
100% 
  
Työpaikkakokoukset 
yksiköittäin ja koko 
henkilöstön yhteiset 
kokoukset, lukumää-
rä 
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Optimimäärä henki-
löstöä 
 

Koko henkilöstö osal-
listuu ja sitoutuu 
oman ja työyksikön 
toiminnan kehittämi-
seen 
 
Moniammatillinen 
yhteistyö 
 

 
 
Toimivat palaverikäy-
tännöt 
 
 
Tiimityöskentelyn 
kehittäminen 

 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen 
täydennyskoulutus 
henkilötasolla toteu-
tetaan tarpeen mu-
kaisesti (3-10 vrk/v). 
 
Lääkäreiden luku-
määrä/htv 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset päämää-
rät  

Kriittiset menestys-
tekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Oikeudenmukainen 
osaava ja vastuulli-
nen johtaminen 
 
 
Työterveyshuollon 
ennaltaehkäisevää 
toimintaa tukevat 
mallit työstetty ja ovat 
käytössä 
 
Kirjaus, laskutus ja 
talouden seuranta 
toimivat hyvin 
 
Sujuvat toimintaketjut 
ovat käytössä 
 

Koko henkilöstö osal-
listuu ja sitoutuu 
oman ja työyksikön 
toiminnan kehittämi-
seen 
 
Hyvät toimintakäy-
tännöt käytössä 
 
Puhelinliikenteen 
toimivuus 
 
Sisällöllisesti hyvän 
atk-järjestelmän toi-
mivuus on häiriötöntä 
 
Tilat ovat koko Kai-
nuussa asianmukai-
set 
 
Yhteensopivat tieto-
järjestelmät ovat käy-
tössä 

Henkilöstön määrälli-
nen osallistuminen 
toimintajärjestelmän 
rakentamiseen 
 
Koko henkilöstö osal-
listuu toimintakäsikir-
jan työstämiseen. 
 
 
Tilastotietojen hyö-
dyntäminen ennalta-
ehkäisevän työn ja 
sairauspoissaolojen 
seurannassa 
 
 
Luodaan laatujärjes-
telmä 2013 mennes-
sä 
 

Henkilöstön vaihtu-
vuus 
 
 
 
 
 
 
 
Tulevien puheluiden 
vastaus %; tavoite 90 
% 
 
Tehtyjen terveystar-
kastusten määrä 
 
Työpaikkakäyntien 
määrä 
 
 

 

Talous 

Strategiset päämää-
rät  
 

Kriittiset menestys-
tekijät 
 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
 

Työterveyshuoltokus-
tannukset ovat kilpai-
lukykyisiä muiden 
vastaavien palvelui-
den tuottajien kanssa 
 
Työterveyshuollon 
toiminta on hyvän 
työterveyshuoltokäy-
tännön mukaista. 
Palvelut tuotetaan 
kannattavasti 

Palvelu tuotetaan 
taloudellisesti suh-
teessa muihin vas-
taavien palveluiden 
tuottajien yksikkökus-
tannuksiin 
 
Talousarvion toteu-
tuminen  
 
Tarvittavien talousra-
porttien saaminen 

Tilinpäätös- ja talous-
seuranta 
 
Kolme kertaa vuo-
dessa työajan seu-
ranta ja kustannus-
laskenta 
 
 

Talousarvion seuran-
taraportit. Tavoite 
toteutuu 
 
 
 
 
 
Kelan korvausluokka 
1/e 
Kelan korvausluokka 
2/e 
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Kainuun elinvoima 

Strategiset päämää-
rät  
 

Kriittiset menestys-
tekijät 
 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 
 

Tuotetaan Kainuulai-
sia työterveyshuollon 
palveluja yrityksille, 
yksityisille ja julkisille 
laitoksille hyvän työ-
terveyshuoltokäytän-
nön mukaisesti 

Hyvin toimiva työter-
veyshuolto ja yhteis-
työ yrityksiin, yhtei-
söihin ja julkisiin lai-
toksiin ja niiden työn-
tekijöihin 

Työterveyshuoltopal-
veluiden markkinointi 

Asiakkuuksien luku-
määrä 
- Kelan korvausluok-
ka 1 
- Kelan korvausluok-
ka 2 
 

 

TOTEUMA 1.1.–31.12.  
  
Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on 
päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskity-
tään erityisesti olennaisiin poikkeamiin kuluneella kaudella.  

Kainuun Työterveys tuottaa kainuulaisille yrityksille, yhteisöille ja julkisille laitoksille asiakas-
lähtöisen työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuollon lakisääteisiä palveluja ja 
yritysten kanssa sovittaessa työterveyshuoltopainotteisia sairaanhoitopalveluja 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
 Asiakaspalvelutaitojen kehittäminen 
 
 

Asiakaskontaktien lukumäärä 
- Kelan korvausluokka 1    17751 kpl 
- Kelan korvausluokka 2    36499 kpl 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Joustavien työskentelyolosuhteiden 
kehittäminen 
 

Työpaikkakokoukset yksiköittäin ja koko henkilöstön 
yhteiset kokoukset, lukumäärä Yksiköittäin14, koko 
henkilöstö 18, Lääkäreiden lkm/htv  15/ 10 

Johtaminen, palvelujen jär-
jestäminen ja tuotantotavat 

Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

Henkilöstön määrällinen osallistumi-
nen toimintajärjestelmän rakentami-
seen 
 
 
Koko henkilöstö osallistuu toimintakä-
sikirjan työstämiseen. 
 
 
Tilastotietojen hyödyntäminen ennal-
taehkäisevän työn ja sairauspoissa-
olojen seurannassa 
Luodaan laatujärjestelmä 2013 men-
nessä 
 

Lääkäreiden määrä on lisääntynyt kahdella. 
 
Toimintakäsikirjan tekemiseen osallistuvat kaikki. 
Erillinen, henkilöstöstä koostuva, työryhmä kokoaa 
suunnitelmat 
 
 
 
 
 
 
 
Tehtyjen terveystarkastusten määrä     1473 
 
Työpaikkakäyntien määrä                       749 

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Tilinpäätös- ja talousseuranta 
 

Talousarvion seurantaraportit. Tavoite ei toteudu 
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Kolme kertaa vuodessa työajan seu-
ranta ja kustannuslaskenta 
 

Kelan korvausluokka 1/    2.203.851 e 
Kelan korvausluokka 2/    2.012.720 e 

Kainuun elinvoima Toteuma ja poikkeaminen perustelut 
Työterveyshuoltopalveluiden markki-
nointi 

Asiakkuuksien lukumäärä 
- Kelan korvausluokka 1     4.266 henk. 
- Kelan korvausluokka 2   12.450 henk. 

 

 
 
 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA20
11 
tavoi-
te 

TP 2011 
 

Asukas, asiakas 
 

     

 
Asiakaskontaktien lkm 

 
48462 

 
54729 

 
53798 

  
  

 
54250 

 
 

     

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

     

Työpaikkakokoukset yksi-
köittäin 

16 20 14  14 

Työpaikkakokoukset koko 
henkilökunta 
 

4 9 10  18 

Lääkäreiden lkm/htv 9 11   15 / 10,5 htv  
 

15/10 
 

Johtaminen, palvelui-
den järjestäminen ja 
tuotantotavat 

     

Tehtyjen terveystarkastus-
ten määrä 

     
 1896 

Työpaikkakäyntien määrä      
 1342 
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Talous      

 
Kelan korvausluokka I 

 
1 753 409 € 

 
1 602 062 € 

 
1 519 894 € 

  
2 203 851 € 

 
Kelan korvausluokka 2 

 
1 633 771 € 

 
1 853 287 € 

 
2 044 648 € 

  
2 012 720 € 

Kainuun elinvoima      

 
Asiakkuuksien lukumäärä 

Yritys-
asiakkaita 
1 405 
Henkilö-
asiakkaita 
14 903 

Yritys-
asiakkaita 
1 642 
Henkilö-
asiakkaita 
15 080 
 

Yritys-
asiakkaita  
1 600 
Henkilö-
asiakkaita 
14 943 

 Yritys-
asiakkaita  
1 650 
Henkilö-
asiakkaita 
16 716 

      

Työterveyshuollon työnte-
kijöiden määrä 

 
47 

 
49 
 

 
63 

  
63 

      

      

 

1.8.1.7.8 Liikelaitos, Kainuun ammattiopisto 

 
Vastuuhenkilö:  Vs. johtava rehtori Raimo Sivonen 

Missio 
Asiakaslähtöisesti osaamisen kehittämistä sekä elämän eväitä 

 

Visio 2017 
Osaamisen ykköstoimija 

 

 
Asiakas ja asukas 

 

Strategiset päämäärät  
(sitovat tavoitteet eli mitä 
tulee saavuttaa) 

Menestystekijät 
(missä on onnistuttava, jotta 
sitoviin tavoitteisiin päästään) 

Sitovat tavoitteet ja mittarit  
 

Luodaan kysyntää Opiskelijoilla on työelämä-
valmiudet 
 
Hyvää päivää! 

Opiskelijapalaute vähintään 
3,9 

 

 
Henkilöstö ja uudistuminen 

 

Strategiset päämäärät  
 

Menestystekijät 
 

Sitovat tavoitteet ja mittarit 
 

Huippuhenkilöstö Globaali ennakointitaito ja 
sisäinen yrittäjyys 

Henkilöstöpalaute vähintään 
3,6 

 

 
Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat 

 

Strategiset päämäärät  
 

Menestystekijät 
 

Sitovat tavoitteet ja mittarit 
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Tarpeiden aktiivisesta enna-
koinnista lähtevä opetuksen 
järjestäminen 

Huipputuotteet vetovoimateki-
jänä 
Sitoutuminen sisäiseen yh-
teistyöhön 
Joustavuus 

Negatiivisten keskeyttämisten 
osuus on < 3,1 % 

 

 
Talous 

 

Strategiset päämäärät  
 

Menestystekijät 
 

Sitovat tavoitteet ja mittarit 
 

Terve talous Menot pienemmät kuin tulot Liiketoiminnan tulos on johto-
kunnan asettaman tavoitteen 
mukainen 

 

TOTEUMA 1.1.–31.12.2011 

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

 

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

Poikkeamat 
Perustelut poikkeamiin 

Asiakas ja asukas Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Hakijoita >1,3/aloituspaikka 
2) Toiminta-alueella enint. 10 nuorta 
jää ilman aloituspaikkaa 
 
3) Aikuiskoulutuksen yhteistyöprojek-
tien määrä v. 2011>v.2010 
4)Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-
opintoihin 
5) Työllistyminen aikuiskoulutuksessa 
vähintään alueen TE -keskus tasoa 
6) Aikuiskoulutuksen tutkintojen mää-
rä v. 2011>v. 2010 
7) Valmistuneista KAO lähtöisiä yli-
oppilaita 10% 

1) Toteuma 1,35 
2) Kaikille peruskoulun päättäneille tarjottu opiskelu-
paikka (tilanne 20.9.2011)  
 
3) Vuosi 2010 yht. 3 kpl; vuonna 2011 yht. 11 kpl 
 
4) Tieto vuodelta 2010: Kao 76 %; Ely -keskus 71% 
 
5) V. 2010 KAO 64 % ELY-keskus ka. 54% 
 
6) V. 2010 kokotutkintoja 573; vuonna 2011  595  
 
7) 8,3% 

Henkilöstö ja uudistuminen Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Henkilöstön kehittämiseen 3 % 
liikevaihdosta 
2) Henkilöstökulut < 50% liikevaih-
dosta 
3) Tulospalkkaus 

1) Toteuma 1,68 % 
 
2) Toteutuneet henkilöstökulut 61,07 % liikevaihdos-
ta 
3) Tulospalkkaus ei ole toteutunut 

Prosessit ja sisäinen tehokkuus Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Läpäisyaste > 80%, nuorisoaste 
2) Täyttöaste 100 % (järjestämislupa) 
3) Tehokkuuden kehittäminen 
4) KAO tulosindeksimittarilla mitattu-
na 10 parhaan joukossa 

1) 65,1 % (tilanne 30.8.2011) 
2) Täyttöaste 104,1 % (vuoden 2011 painotettu ka.) 
3) Organisaatiouudistus vireille 
4) V. 2010 Kao oli 17.  

Talous Toteuma ja poikkeaminen perustelut 

1) Tulosyksikköjen kokonaiskeskeyt-
täminen < 6% 
2) Kansainväliseen toimintaan käyte-
tään 1 % liikevaihdosta 
3) Kehittämiseen käytetään 5 % liike-
vaihdosta 

1) 7,8 %  
 
2) Toteuma tässä vaiheessa 0,88 % 
 
3) Toteuma tässä vaiheessa 3,87 % 
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Mittarit/Tunnusluvut TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA2011 
tavoite 

TP 2011 

Asukas, asiakas 
 

     

Opiskelijapalaute 
(tulo, olo ja päättö-
kyselyjen ka.) 

3,81 3,74 
 

3,76 3,9 3,77 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

     

Henkilöstöpalaute 3,37 
 

3,59 3,52 
 

3,6 3,66. 

Palveluiden järjestä-
minen ja tuotantotavat 

     

Negatiiviset keskeyttä-
neet (lukuv. 2010-2011) 

2,9 % 2,99 % 
 

2,1% 
 

<3% 
 

2,6 % 

Talous      

Liiketoiminnan tulos 
johtokunnan tavoitteen 
mukainen 

Toteuma 
2439559 

Toteuma 
622095 

Toteuma 
753628 
 

Tavoite  
1450730 
 

Toteuma 
565 153 
 

 
Toimenpiteitä otsikkotasolla, joilla sitovat tavoitteet ja mittareille asetetut arvot saavutetaan 
(Lyhenteet aa = Artti Antila, rs = Raimo Sivonen, pt = Petra Tolonen) 
 
SITOVAT OPERATIIVISET TAVOITTEET JA MITTARIT 2011 
 
ASIAKAS JA VAIKUTTAVUUS  
 
Hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, kerroin > 1,30 (nuorisoaste),  rs 
Toiminta-alueen peruskoulun päättäneistä enintään 10 nuorta jää ilman toisen asteen opiske-
lupaikkaa, rs 
Aikuiskoulutuksen yritysyhteistyöprojektien lukumäärä χ2011 > χ2010, pt 
Työllistyminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin >70 %, rs ja pt 
Työllistyminen vähintään alueen TE -keskus -taso (aikuiskoulutus), pt 
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Tutkintojen suorittaminen (aikuiskoulutus) χ2011 > χ2010 , pt 
Valmistuneista KAO -lähtöisiä ylioppilaita 10 %,  rs 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Henkilöstön kehittämiseen käytetään 3,0 % liikevaihdosta,  aa 
Henkilöstökulut <50 % liikevaihdosta 
Tulospalkkaus, aa ja  rs 
 
PROSESSIT JA SISÄINEN TEHOKKUUS  
 
Läpäisyaste >80 %, rs 
Täyttöaste on 100 % (järjestämislupa),  rs ja pt 
Tehokkuuden kehittäminen,  rs ja pt 
KAO on tulosindeksimittarilla mitattuna 10 parhaan joukossa 
 
TALOUS 
 
Tulosyksikköjen kokonaiskeskeyttäminen <6,0 % 
Kansainväliseen toimintaan käytetään 1,0 % liikevaihdosta,  rs ja pt 
Kehittämiseen käytetään yhteensä 5,0 % liikevaihdosta,  aa 
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1.8.2 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 
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1.8.3 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 
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1.8.4 Investointiosan toteutumisvertailu 

                     

1.8.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu 
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1.8.6 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisesta 
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2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 

2.1 Maakunnan tilinpäätöslaskelmat 

2.1.1 Maakunnan tuloslaskelma 
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2.1.2 Maakunnan rahoituslaskelma 
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2.1.3 Maakunnan tase 
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2.2 Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat 

 

2.2.1 Kainuun ammattiopisto -liikelaitoksen tuloslaskelma 
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2.2.2 Kainuun ammattiopiston rahoituslaskelma 
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2.2.3 Kainuun ammattiopiston tase 
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2.2.4 Kainuun Työterveyden tuloslaskelma 
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2.2.5 Kainuun Työterveyden rahoituslaskelma 
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2.2.6 Kainuun Työterveyden tase 
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2.3 Maakunnan ja liikelaitosten yhdistetyt tilinpäätöslaskelmat 

 

Laskelmista on eliminoitu maakunnan ja liikelaitosten välinen rahaliikenne. 

2.3.1 Maakunnan ja liikelaitosten yhdistetty tuloslaskelma 
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2.3.2 Maakunnan ja liikelaitosten yhdistetty rahoituslaskelma 
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2.3.3 Maakunnan ja liikelaitosten yhdistetty tase 
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3 LIITETIEDOT 

 
Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelma on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä 

 

3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 
1. Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 

mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla valtionosuuksilla. Suunnitelman mu-
kaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunni-
telman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liite-
tiedoissa kohdassa pysyvien vastaavien liitetiedot. 

 
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä 
alempaan todennäköiseen luovutushintaan.    

 
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen varastotavaroiden viimeisen keskihinnan mukai-
seen hankinta-arvoon.     
 
Rahoitusomaisuus: saamiset on merkitty taseen nimellisarvoon tai sitä alempaan toden-
näköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon 
tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 
      

2. Tuloslaskelma ja tase ovat kuntajaoston ohjeiden mukaisia, niiden esittämistapaa ei ole 
muutettu edellisestä vuodesta. 

3. Tilinpäätöksessä ei ole edelliseen tilikauteen kohdistuneita oikaisuja. 
4. Tilinpäätös on edellisen tilikauden kanssa vertailukelpoinen. 
5. Tilinpäätös ei sisällä aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja, kuluja eikä virheiden kor-

jauksia. 
6. Taseen yksittäiset erät eivät sisällä useisiin tase-eriin kuuluvia tietoja.    
7. Tilinpäätökseen ei sisälly ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuk-

sia. 

3.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 
 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet: 
 

 Konsernitilinpäätökseen Kainuun maakunnan, yritys 1000 kanssa on yhdistelty Kai-
nuun ammatillinen oppilaitos KAO, yritys 4000 ja Kainuun Työterveys -liikelaitos, yri-
tys 5000. 

 Sisäiset liiketapahtumat on vähennetty 

 Tilinpäätökseen ei sisälly olennaisia vaihto- tai käyttöomaisuuden sisäisiä katteita. 

 Keskinäistä omistusta ei ole 

 Vähemmistöosuuksia ei käsitellä konsernissa. 

 Kainuun maakunta -kuntayhtymässä ja liikelaitoksissa on noudatettu samoja arvos-
tus- ja jaksotusperiaatteita. 

 Kainuun maakunnalla ja liikelaitoksella on sama tilikausi eli 1.1.- 31.12.2011 

 Suunnitelman mukaiset poistot ovat yhdenmukaiset kaikissa yrityksissä. 

 Tilinkausi on konserninäkökulmasta vertailukelpoinen edellisen tilikauden kanssa. Ai-
noastaan kuntien keskinäinen omistusosuusjakautuma on hieman muuttunut edelli-
sestä vuodesta, jolloin Kainuun Työterveys-liikelaitokseen oli luettu mukaan myös 
Vaalan kunta. 
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3.3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot    

Toimintatuotot, (eliminoimattomat)      
 

 
 
 
 

9.   Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole verotuloja.   
10. Valtionosuuksia Kainuun maakunta -kuntayhtymään on saatu koulutus 
      toimintaan. 

 
     

                           

LIITETIETO  10 2011 2010

Koulutuksen yksikköhintarahoitus 35 876 127,00 36 002 879,00

Oppisopimuskoulutus 1 948 672,00 2 460 431,00

Ammatillinen lisäkoulutus 1 972 055,00 2 132 198,00

39 796 854,00 40 595 508,00               
 
 11. Satunnaisiin tuottoihin ja–kuluihin sisältyviä eriä ei ole. 
 12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: 

 
Poiston alaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua, maa-
kuntavaltuuston 18.4.2005 hyväksymää poistosuunnitelmaa.  Suunnitelman mukaiset poistot 
on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen 
käyttöiän mukaan. 
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Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poisto- 
menetelmät ovat:   

 
 Aineettomat oikeudet  Poistoaika (v) Poistotapa 
  

Tietokoneohjelmistot  3 Tasapoisto 
Tietokoneohjelmistot  5 Tasapoisto 
Muut aineettomat oikeudet  5 Tasapoisto 

 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Perustamis- ja järjestelymenot 5 Tasapoisto 
Tutkimus- ja kehittämismenot  3 Tasapoisto  
Vuokrahuoneistojen perusparannukset 5 Tasapoisto 
Vuokrahuoneistojen perusparannukset 10 Tasapoisto 
Muut pitkävaikutteiset menot  5 Tasapoisto 
 
Ennakkomaksut  ei poistoa 

 
Maa- ja vesiomaisuus  ei poistoa 

 
Rakennukset ja rakennelmat 
Asuinrakennukset, kiviset  30 Tasapoisto 
Sairaalarakennukset  35 Tasapoisto 
Hallinto- ja toimistorakennukset 30 Tasapoisto  
Huolto- yms. rakennukset  30 Tasapoisto 
Kehitysvammahuollon rakennukset 30 Tasapoisto 
Vapaa-ajan rakennukset  20 Tasapoisto 
Muut rakennukset ja rakennelmat 20 Tasapoisto 
 
Kiinteät rakenteet ja laitteet  
Puhelinkeskukset ja telelaitteet 10 Tasapoisto 
Kulunvalvonta ja – ohjauslaitteet 10 Tasapoisto 
Muut kiinteät laitteet  5  Tasapoisto 
Muut kiinteät laitteet  7 Tasapoisto 
Muut kiinteät laitteet  9 Tasapoisto 
 
 
Kuljetusvälineet 
Henkilö- ja pakettiautot  5 Tasapoisto 
Trukit ja vaunut  7 Tasapoisto 
 
Lääkintälaitteet 
Röntgenlaitteet  5 Tasapoisto 
Röntgenlaitteet  7 Tasapoisto 
Röntgenlaitteet  9 Tasapoisto 
Laboratoriolaitteet  5 Tasapoisto 
Laboratoriolaitteet  7 Tasapoisto 
Laboratoriolaitteet  9 Tasapoisto  
Muut lääkintälaitteet  3 Tasapoisto 
Muut lääkintälaitteet  5 Tasapoisto 
Muut lääkintälaitteet  7 Tasapoisto 
Muut lääkintälaitteet  9 Tasapoisto 
 
Koneet ja kalusto 
Atk-laitteet ja toimistokalusteet 3 Tasapoisto 
Atk-laitteet ja toimistokalusteet 5 Tasapoisto 
Muut koneet, laitteet ja kalusto 3 Tasapoisto 
Muut koneet, laitteet ja kalusto 5 Tasapoisto 
Muut koneet, laitteet ja kalusto 7 Tasapoisto 
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Muut aineelliset hyödykkeet 
Luonnonvarat   ei poistoa  
Taide- ja arvoesineet  ei poistoa 
Keskeneräiset työt  ei poistoa 
 
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 
 
Osakkeet ja osuudet  ei poistoa 
 
Investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä päätetään em. poikkeavista poistoajoista 
KTM:n kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaan.     
 
 
13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta  
  

  
 

 
14. Tuottoihin ei sisälly olennaisia pakollisten varausten muutoksia. Kuluihin sisältyy potilas-

vahinkovakuutusvarauksen lisäys 151.945,00 €. 
  
   

LIITETIETO  14   

Pakollisten varausten muutokset 2011 2010 

Potilasvahinkovakuutusvaraus   1.1. 2 400 233,00 2 130 977,00 

Muutokset tilikaudella 151 945,00 269 256,00 

Potilasvahinkovakuutusvaraus   
31.12. 2 552 178,00 2 400 233,00 

 
 
 

15. Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly olennaisia käyttöomaisuuden myyntituottoja ja -tappioita. 
16. Muihin rahoitustuottoihin ei sisälly olennaisia tuottoja muista yhteisöistä.  
17. Erittely poistoeron muutoksista  
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Tasetta koskevat liitetiedot 
 

3.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

 
  Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 

18. Kuntayhtymä ei ole laskenut liikkeelle lainoja, eikä ole siten aktivoinut laskemisesta aiheu-
tuneita kuluksi kirjaamattomia menoja ja pääoma-alennuksia. 

19. Arvonkorotuksia ei ole tehty. 
20. Korkomenoja ei ole aktivoitu hyödykkeiden hankintamenoon 
21. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti on liitetiedossa. 

 
 
 
 
 

LIITETIETO 21 

PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot  
 

22. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole määrääviä omistusosuuksia tytäryrityksissä, yh-
distyksissä ja säätiöissä. 

23. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei ole jäsenenä muissa kuntayhtymissä. 
24. Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole yhteisyhteisöjä eikä omistusyhteisyhteisöjä. 
25. Tiedot vaihtuvien vastaavien saamisista – jaottelu pitkiin ja lyhytaikaisiin saamisiin.   



Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
Vuosikertomus 2011 

165 

 

       
       
26. Siirtosaamisten olennaiset erät:  

 

       
 

 
27. Kuntayhtymällä ei ole rahoitusarvopapereita 
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3.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

 
28. Erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välil-

lä tilikauden aikana:   

  
 

 

  
 

29. Erittely poistoeroista     
Kuntayhtymä ei ole kirjannut verotussyistä poistoeroa. 

 
 
30. Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvat velat, jotka erääntyvät  

myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua: 
 

  
 
 

31. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirja- 
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lainoja 
32. Pakolliset varaukset on selvitetty kohdassa 14. 
33. Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen erittely:      

 

     
 
 

34. Kuntayhtymällä on 10.000.000,00 € luotollinen sekkitili. 
35. Kuntayhtymällä ei ole lunastettavia vuokrakohteita.    
36. Kuntayhtymällä ei ole taseessa liittymismaksuvelkoja. 
37. Siirtovelkojen olennaiset erät:    
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38 Huollettavien varat ovat 449.828,64 euroa.     
 

      
        

 
39 Kuntayhtymällä ei ole elatustuen takautumissaatavia. 

  

3.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot     

 
40. Kuntayhtymä ei ole pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omai-

suuttaan velkojen vakuudeksi. 
41. Kuntayhtymä ei ole antanut muiden omien sitoumusten vakuuksia. 
42. Kuntayhtymällä ei ole vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta. 
43. Kuntayhtymällä ei ole muita annettuja vakuuksia. 
44. Kuntayhtymän leasingvuokrasopimusten mukaiset vastuut: 

 
 

 
 

45. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei ole antanut vastuusitoumuksia liikelaitosten puolesta. 
46. Kuntayhtymä ei ole antanut muita vastuusitoumuksia. 
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47. Kainuun maakunta -kuntayhtymän taloudellisten sopimusvastuiden selvitys: 
 

          
 

3.7 Henkilöstöä koskevat liitetiedot    

 
48. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain 

 
  

 
 
 
49. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut ovat seuraavat: 
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4 LUETTELOT JA SELVITYKSET 

4.1 Luettelo käytetyistä kirjapitokirjoista ja säilytysmuoto v. 2011  

Säilytysmuoto

Pääkirjanpito Päiväkirja sähköinen arkisto

Pääkirja sähköinen arkisto

Osakirjanpidot Palkkakirjanpito:

 - ansioerittely sähköinen arkisto

 - palkkalaskelmat sähköinen arkisto

 - vuosilistaus verottajalle sähköinen arkisto

 

Ostoreskontra:

 - toimittajat, avoimet erät sähköinen arkisto

Myyntireskontra:

 - asiakkaat, avoimet erät sähköinen arkisto

Varastokirjanpitojärjestelmä:

 - inventaariolaskelmat sähköinen arkisto

Käyttöomaisuus- Tapahtumaluettelo sähköinen arkisto

kirjanpito Poistotietoluettelo sähköinen arkisto

Tilinpäätös Tase-erittelykirjat sidottu kirja  
 

4.2 Käytetyt tositelajit 

 
AA Käyttöomaisuushankinnat M1 Kassajärjestelmä 
AF Poistokirjaukset M2 Kassajärjestelmä, luotto- ja pankkij. 
AZ Investointien purkaminen M3 ProExcellenta 
BA Konekielinen tiliote M6 Marela -kirjanpitoliittymä 
BM Ostomaksut PR Nimikkeen hinnanmuutos 
DG Hyvityslaskut RC Viivästyskorkolaskutus 
DL Luottotappiot RE Ostolaskut 
DR Myyntilaskut, Sap resk.man.syöttö RV Myyntilaskut, laskunsiirtosap tai excel 
DT Asiakas tasaus SA Muistiotositteet 
DV Myyntisuoritukset, viitteelliset SB Myyntilaskut muut; varastolisät ym. 
DZ Myyntisuoritukset, manuaaliset SC Käteisalennusten kirjaus 
KG Peruutus ST Pääkirjatilien tasaus 
KR Ostolaskut, rondo WA Varastosta otto 
KZ Ostomaksut WE Nimikkeen vastaanotto 
KT Toimittajat tasaus WI Inventointierot 
L2 Liittymä, Terveydenhuollon laskut WL Varastosta otto, toimitus 
L4 Liittymä, Effica potilaslaskut ZL Perintätoimiston tilitykset 
L9 ProConsona Sosiaalityö  
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Kuntien laskennallinen verorahoitus 2011 
30.12.2011

Kunta

Asukasluk

u 2011 Verotulot 2010 arvio

Valtionosuudet 

2011

Laskennallinen 

yhteensä KUNNAN OSUUS

€ 

/asukas

Hyrynsalmi         2 672 6 749 953 9 576 635 16 326 588 9 975 545 3 733

Kajaani          38 034 114 041 654 55 614 490 169 656 144 103 659 904 2 725

Kuhmo              9 334 25 165 338 25 332 315 50 497 653 30 854 066 3 306

Paltamo            3 808 9 282 466 10 092 181 19 374 647 11 837 909 3 109

Puolanka           2 996 7 857 189 12 091 606 19 948 795 12 188 714 4 068

Ristijärvi         1 489 3 762 148 5 447 653 9 209 801 5 627 189 3 779

Sotkamo            10 694 30 636 345 19 730 806 50 367 151 30 774 329 2 878

Suomussalmi        8 938 24 635 597 28 480 186 53 115 783 32 453 743 3 631

77 965 222 130 690 166 365 872 388 496 562 237 371 400 3 045

Kuntien maksuosuus 61,1 % 237 371 400  

 
         LIITE 1 
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 Kuntien valtionosuudet vuonna 2011 hallinnonaloittain

20.12.2011   

  2011 laskennallisten suhteessa 2011 laskennallisten suhteessa

Kunta 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 ARVIO 2011

   30.12.2010 30.12.2010  

30.12.2010 30.12.2010 25.11.2011 30.12.2010 tark. 2.3.2011 Laskennallinen

muutos- Yleinen Harva muutos-  Verotulo- muutos-  Verotulo- valtionosuus

Yleinen 2010 % valtionosuus asutus STM 2010 % STM:n osuus  tasaus 2010 %  tasaus yhteensä

Hyrynsalmi         647 398 -1,4 638 153 604 475 5 972 486 -5,8 5 624 928 2 475 159 -9,2 2 248 035 422 152 110 521 350 523 9 517 195 9 576 635

Kajaani            1 161 119 1,8 1 182 248 0 43 958 655 3,2 45 355 115 5 205 682 -1,0 5 154 295 3 818 950 -437 569 4 360 402 54 144 406 55 614 490

Kuhmo              1 790 095 -0,1 1 788 827 0 15 915 223 2,5 16 320 596 6 274 740 -11,2 5 571 549 1 538 442 37 697 1 613 646 25 518 500 25 332 315

Paltamo            121 739 -0,4 121 192 0 6 032 628 1,0 6 093 942 3 344 092 -2,8 3 249 062 581 599 79 945 548 040 10 080 058 10 092 181

Puolanka           1 782 403 -54,5 810 689 966 256 7 525 564 0,9 7 592 021 2 401 490 -5,7 2 263 736 410 510 -57 511 516 415 12 119 967 12 091 606

Ristijärvi         518 502 -63,7 188 239 329 418 3 574 363 -0,7 3 549 640 1 171 352 -6,6 1 093 604 263 571 88 537 198 216 5 527 788 5 447 653

Sotkamo            326 394 1,5 331 151 0 13 490 736 2,5 13 831 171 4 355 467 -3,4 4 208 360 1 272 955 182 719 1 177 405 19 445 552 19 730 806

Suomussalmi        4 134 186 -58,1 1 732 392 2 021 125 17 322 576 2,5 17 763 788 5 939 793 -9,3 5 390 128 1 522 308 187 181 1 385 572 28 918 863 28 480 186

10 481 836 -35,2 6 792 891 3 921 274 113 792 231 2,1 116 131 201 31 167 775 -6,4 29 178 769 9 830 487 191 518 10 150 219 165 272 329 166 365 872

10 714 165   

Huom! Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen valtionosuus tulee suoraan maakunta -kuntayhtymälle.

Laskennalliset 

valtionosuudet 

2010

Valtionosuusjärje

stelmämuutoksen 

tasaus

VO:n lisäykset ja 

vähennykset

Vähennykset ja 

lisäykset 2010
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KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 
JULKAISULUETTELO 
 
Sarja A: virallisesti hyväksytyt julkaisut 
Sarja B: selvitykset ja tutkimukset 
Sarja C: hallinnolliset asiakirjat 
Sarja D: monistesarja 
============================== 

          Sarja A 
 
A:1 Uusiutuva Kainuu Kainuun maakunta-

suunnitelma 2025 (2005) 
 
A:2 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamis- 
 suunnitelma eli TOTSU 2006 – 2007  
 (2005) 
 
A:3 Kainuun maakuntaohjelma 2006–2010  
           (2006) 
 
A:4 Kainuun maakuntakaava 2020 
 Kaavaselostus 2006 (2006) 
 
A:5 Kainuun viestintäsuunnitelma 
 2006 – 2008 (2006) 
 
A:6 Kainuun kansalaisvaikuttamisen 
 ohjelma 2006 – 2012 (2007) 
 
A:7 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamis- 
 suunnitelma eli TOTSU 2008 - 2009  
 (2007) 
 
A:8 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamis- 
 suunnitelma eli TOTSU 2009 – 2010 
 (2008) 
 
A:9 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamis- 
 suunnitelma eli TOTSU 2010-2011 
 (2009) 
 
A:10  Kainuun maakuntakaava 2020 (2009) 
 
A:11  Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014 
            (2010) 
 
A:12     Kainuun maakuntaohjelman toteuttamis-

suunnitelma eli TOTSU 2011 - 2012 
(2010) 

 
A:13 Kainuun maakuntaohjelman toteutta-

missuunnitelma eli TOTSU 2012-2013 
(2011) 

 
A:14 Kainuun 1. vaihemaakuntakaava, Kaa-

vaselostus (2012) 

 
           Sarja B 
 
B:1       Kainuun Venäjä-liiketoiminnan 

  Strategia 2005–2012 (2006) 
 

B:2 Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen 
Kainuussa – hanke 1.4.2005 – 31.3.2007 
Sähköisten asiointipalveluiden kehittämi-
nen sosiaali- ja terveyden-huollossa Sel-
vitysraportti 2007 (2007) 

 
B:3 Sosiaalihuollon teknologian kehittäminen 

Kainuussa -hanke 1.4.2005 – 31.3.2007 
Mielipidekysely sähköisten asiointi-
palveluiden kehittämisestä sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Tulosraportti 2006 
(2007) 

 
B:4     Ikäihmisten palveluohjaus Kainuussa - 
           hanke 1.8.2004-.12.2006  - Tienviitta  
           kainuulaiselle ikäihmiselle Loppuraportti  
           (2006) 
 
B:5      Kainuun tietoyhteiskuntastrategia  
           2007 – 2012 (2007) 
 
B:6      Kainuun maakunnallisesti merkittävät  
           muinaisjäännökset (2007) 
 
B:7      Luontomatkailun kehittäminen maakun- 
           takaavoituksessa (2007) 
 
B:8      Barents Link Corridor (2007) 
 
B:9  Pohjoinen liikennekäytävä - северный    
           транспортный коридор (2007) 
 
B:10    Kainuun luontomatkailun teemaohjelma  
           (2007) 
 
B:11    Kenen kyydissä? Selvitys Kainuun sosi- 
           aali- ja terveystoimen henkilökuljetuksis- 
           ta (2006)  
 
B:12    Jouni Ponnikas, Verna Mustonen, Sirpa  
            Korhonen, Andra Aldea-Partanen &  
            Nikolai Veresov: Maahanmuuttajat osa 
            na kainuulaista yhteiskuntaa – Ulko- 
            maalaisväestön työelämävalmiudet ja  
            koulutustarpeet (2007) 
  
B:13    Vartiuksen kansainvälisen raja-aseman  
           kehittämissuunnitelma (2008) 
 
B:14    Kainuun väestöennuste v. 2025 (2008) 
 
B:15    Barents Link Kansainvälisen raideliiken- 
            teen markkinointi- ja  kehittämiskonsepti  
           Vartius- Kotshkoma 2009 (2009) 
 
B:15    Баренц-Линк Концепция  маркетинга и  
            развития ждународного  елезно- 
            дорожного сообщения  ВАРТИУС –  
           КОЧКОМА  2009 (2009) 
 
B:16    Kainuun runkoliikennesuunnitelma 2009– 
           2012 (2009) 
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