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1 TOIMINTAKERTOMUS 

 

1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys 

1.1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus  

 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin jäsenkuntien edustajien alle-
kirjoittaessa 4.9.2012 kuntayhtymän perussopimuksen. Kainuun maakunta -kuntayhtymä 
hoiti aiemmin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hoidettavaksi perussopi-
muksella annetut tehtävät.  

. 
Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja 
Suomussalmi. Puolangan kunta on osajäsenenä,  jäsenyys koskee Kainuun sairaanhoitopii-
riä, kehitysvammaisten erityishuoltopiiriä ja Kainuun ympäristöterveydenhuollon yhteistoi-
minta-aluetta.  

 
Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaan-
hoito ja kehitysvammaisten erityishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä 
sekä jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa. Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita 
muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi jär-
jestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita.  

 
Perussopimus, joka allekirjoitettiin 4.9.2012, avattiin uudelleen Puolangan erikoissairaan-
hoidon jäseneksi tulon johdosta. Puolangan kunta ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Kai-
nuun sote kuntayhtymältä ulkokunnan tavoin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten 
rahoitukseen perussopimuksessa sovittujen maksuosuusperusteiden mukaisesti. 

 
Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on; 

1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä    
sekä sosiaalista turvallisuutta 

2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja 
3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laa-

tua ja potilasturvallisuutta 
 
 
Organisaatiorakenne 

 
Kainuun soten johtamisjärjestelmä on noudattanut kuntayhtymän hallituksen hyväksymää 
organisaatiorakennetta, 3.12.2012 § 45. Kuntayhtymän johtaja vastaa koko kuntayhtymän 
sisältöjen ja talouden kokonaisuudesta. Tulosaluejohtajat vastaavat omien sektoreittensa 
palvelujen ja talouden kokonaisuuksista. Kuntayhtymän organisaatiota uudistettiin 1.1.2013 
alkaen siten, että mm. vastuualueita vähennettiin ja organisoitiin uudelleen hallinnossa, kes-
kitetyissä yhteisissä  tukipalveluissa, vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa. Hallinnossa 
työskentelee 9 HTV:ta. 
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Tulos- ja vastuualueiden yhteistyömuotoina on ollut johtoryhmätyö, työpaikkakokoukset, tu-
loskeskustelut sekä työhön sisältyvä kanssakäyminen henkilöstön ja johdon välillä. Talous-
koulutusta on järjestetty yksiköiden vastuuhenkilöille. 

  
Henkilöstön suunnittelua, käyttöä, määrää, toiminta- ja osaamistarpeiden muutoksia sekä 
koulutus- ja kehittämistarpeita seurataan yhteisissä keskusteluissa henkilöstön kanssa. 
Henkilöstöhallinnosta saadaan kuukausittain henkilöstöä koskevat raportit, jotka käsitellään 
tulosalueittain. 

 
Laadunhallintajärjestelmän toteutus on edennyt useiden palveluprosessien kuvausten, si-
säisten ja ulkoisten auditointien merkeissä. Laboratoriotoiminnot siirtyivät Pohjois-Suomen 
ERVA-alueen sairaanhoitopiirien perustamaan NordLab- liikelaitokseen, jossa myös Kai-
nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sairaanhoitopiiri) on omistajana ja 
johtokunnassa.  
 
Toimitiloja on jouduttu vuokraamaan yksityisiltä, koska etenkin keskussairaalassa on ollut 
sisäilmaongelmia. Työsuojelupiiri on asettanut käyttökieltoon näitä tiloja. MAPO- rakennus  
(materiaalihallinto, apteekki, patologia, obduktio) otettiin käyttöön kokonaisuudessaan. Ap-
teekkiin hankittiin lääkehuollon varastoautomaatti. Radiologian yksikköön hankittiin uusi CT-
laite.  
 
Toimintaketjut 

 
Siirtymisellä uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään on ollut henkilöstöä kuor-
mittava vaikutus, koska rakennetaan uutta ja sote-henkilöstölle on velvoitettu Kainuun maa-
kunta -kuntayhtymän tilinpäätös ja purkaminen. Maakunta-kuntayhtymän purkamistoimet 
ovat jatkuneet koko vuoden ajan.  

 
Kuntayhtymän prosessikuvauksilla varmistetaan asiakkaalle laadukas palvelu ja henkilö-
kunnalle selkeät työnjaot ja turvalliset toimintatavat.   

 
Toimintoja on johdettu tulosalueilla asetettujen tavoitteiden suuntaan. Toimintaketjujen toi-
mivuuden osalta on jatkettu yhteistyötä tulosalueiden välillä aina niissä tilanteissa missä 
toiminnot ovat sitä edellyttäneet 
 
Henkilöstön saatavuuden ongelmat heijastuivat edelleen terveyden- ja sairaanhoidon palve-
luiden tulosalueen toimintaan. Henkilöstön saatavuuden osalta tilanne oli edelleen vaikea 
lääkäreiden osalta. Perusterveydenhuollon vajeen lisäksi ongelmia ilmeni konservatiivisella 
vastuualueella mm. neurologian, onkologian ja erikoistuvien lääkäreiden osalta. Puutteita 
jouduttiin kompensoimaan ostopalveluin. Kuhmon vastaanoton toiminnan ottaminen omaksi 
toiminnaksi toukokuun 2013 alusta toi lääkärirekrytointiin lisähaasteen. Sairaanhoitajavaje 
vaikeutti pätevien sijaisten saantia kaikilla vastuualueilla ja hoitohenkilökunnan saatavuu-
teen liittyvistä vaikeuksista johtuen jouduttiin toimintoja supistamaan muun muassa kirurgian 
osastolla 6 sekä sisätautien osastoilla 8 ja 9 sekä Kuhmon, Sotkamon ja Suomussalmen 
arki-iltojen päivystyksissä. 

  
Hoitotakuussa pysyminen oli ongelmallista suun terveydenhuollossa ja operatiivisessa toi-
minnassa. Molempien osalta ostopalveluiden hankintoja jouduttiin tehostamaan ja siitä koitui 
lisäkustannuksia mm ostopalveluina ja  hoitojonoja purettiin myös omana toimintana lisätöil-
lä.  
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Kainuun erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan toiminnallinen suunnittelu käynnistyi ja ete-
ni suunnittelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  
 
 
Työttömyys työnvälitystilaston mukaan (Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2013) 
 
Vuoden 2013 lopussa Kainuun työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 6 486 työtöntä. Se on 1142 
enemmän kuin vuonna 2012. Työnvälitystilaston työttömyysaste, eli työttömien osuus työ-
voimasta, oli koko maassa 12,6 % ja Kainuussa 18,2 %.  

 
Kainuun TE- toimiston tietojen mukaan työttömyys kasvoi vuoden takaisesta rajuimmin Pal-
tamossa (+204%), joka palasi Paltamon Työtä Kaikille –kokeilua edeltäviin työttömyyslukui-
hin. Myös Ristijärvellä (+47%) ja Kajaanissa (+27 %) työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 
enemmän kuin Kainuussa keskimäärin  (+24%).  Työttömyysasteella mitaten joulukuussa 
2013 pahin työttömyys on Kuhmossa (22,6 %).  Selvästi alhaisimmat työttömyysasteet olivat 
Ristijärvellä (14,1%) ja Sotkamossa (14,7 %). Muiden kuntien työttömyysasteet olivat joulu-
kuussa seuraavat: Hyrynsalmi (19,8 %), Kajaani (17,5 %), Paltamo (17,2 %), Puolanka 
(18,5 %), Suomussalmi (21,1 %) ja Vaala (19,8 %). 
 
 
Väestö 
 
Väestön väheneminen Kainuussa jatkui vuonna 2013. Kainuulaisia oli vuoden lopussa en-
nakkotiedon mukaan 79 984 (sisältäen Vaalan 3 195). Vuoden aikana väestö väheni ennak-
kotietojen mukaan 701 henkilöllä. Muuttoliikkeen pääosa muodostuu eri koulutustasojen 
(toinen aste, ammattikorkeakoulu, yliopisto) koulutusta hakevista nuorista ikäluokista, koska 
kaikkea tarvittavaa koulutusta ei ole välittömästi tarjolla Kainuussa ja etenkään pienissä 
maaseutukunnissa. Jatkossa lähes kaikki yliopistotasoinen koulutus on haettava muilta alu-
eilta. Kajaanin ammattikorkeakoulun koulutus on maakunnallisessa edunvalvonnassa kes-
keisessä osassa.  
 
Maire Ahopelto 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja 
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Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talous  
 
Tilinpäätöksen tiedot annettiin jäsenkunnille 24.2.2014. Ilman kunnille palautettavaa mak-
suosuutta tilinpäätös oli 6,8 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnille palautetaan 3.4 milj. euroa 
kuntien maksuosuuksien suhteessa ja palautus kirjattiin Sotessa kuntien maksuosuuksien 
vähennykseksi ja siirtovelaksi. Tieto palautettavasta ylijäämästä annettiin kunnille 
24.2.2014. Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu 
kunnille palautettava osuus 3,4 milj. euroa. 
 
Vuoden 2013 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitoksia 6,3 milj euroa ali-
jäämäinen. Yhtymävaltuusto edellytti 17.12.2012 talousarvion hyväksyessään, että alijää-
män kattamiseksi laaditaan hallituksen hyväksyttäväksi talousarvion täytäntöönpano-ohje, 
joka sisältää talouden tasapainottamisohjelman.  
 
Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu organisaatiolle annettuja ohjeita. Tiukkaa 
talouden seurantaa ja toiminnan sopeuttamista on toteutettu koko talousarviovuoden ajan. 
Talouden tasapainottamissuunnitelmat on laadittu tulosalueittain kolme kertaa toimintavuo-
den aikana ja ne ovat olleet hallituksen käsiteltävänä 20.3, 8.5 ja 21.8.2013. Taloutta ja toi-
mintaa on seurattu kuukausittaisissa johtoryhmän sekä tulos- ja vastuualueiden kokouksis-
sa.  

 
Talousarvion ensimmäinen käyttösuunnitelma käsiteltiin kuntayhtymän hallituksessa 
27.3.2013. Käyttösuunnitelmassa esitettiin toimintatuottojen kasvavan talousarvioon verrat-
taessa 43 tuhatta euroa ja toimintakulujen pienenevän talousarvioon verrattaessa 108 tuhat-
ta euroa.  Käyttösuunnitelman toimintakate oli 151 tuhatta euroa pienempi kuin talousarvion 
vastaava luku ja talousarvion loppusumma oli ilman liikelaitoksia tappiolla -6,2 milj. euroa ja 
liikelaitos huomioiden -5,8 milj. euroa. 

 
Käyttösuunnitelmaa korjattiin hallituksen kokouksessa 21.8.2013. Tällöin käyttösuunnitel-
maan tehtiin 140.000 euron säästöt toimintakuluihin ja toimintatuottoihin lisättiin 3 800 000 
euroa ( myyntituotot Puolangan myytävästä erikoissairaanhoidosta). Käyttösuunnitelmakor-
jausten jälkeen talousarvion loppusumma oli ilman liikelaitoksia tappiolla -2,3 milj. euroa ja 
liikelaitos huomioiden -1,9 milj. euroa. 
  
Tarkan talouden seurannan ja toiminnan sopeuttamisen ansiosta talousarvio ilman liikelai-
toksia toteutui hyvin ja alkuperäinen 6,3 miljoonaa alijäämäinen talousarvio toteutui 6,8 milj. 
euroa ylijäämäisenä. Toimintamenojen toteutumisaste alkuperäiseen talousarvioon verrattu-
na oli 97 prosenttia ja muutettuun talousarvioon verrattuna samoin 97prosenttia (muutetussa 
talousarviossa menot vähenivät vain 127 000 euroa). Toimintatuottojen toteutumisaste oli 
alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 99,9 prosenttia ja muutettuun talousarvioon verrat-
tuna 98,7 prosenttia. Toimintatuotot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden n. 4 milj. eu-
roa. Menot alittuivat palveluiden ostoissa 5,1 milj. euroa, josta asiakaspalveluiden ostojen 
alitus on 1,9 milj. euroa ja muiden palvelujen ostojen alitus 3,2 milj. euroa. Avustusten käyttö 
oli 2,1 milj. euroa alle talousarviossa arvioidun määrärahan. Henkilöstökulut alittuivat 0,9 
milj. euroa ja vuokrat n. 0,5 milj. Yhteensä menot alittuivat muutettuun talousarvioon verrat-
tuna 9,1 milj. Lisäksi poistoja toteutui n. 0,5 milj. euroa arvioitua vähemmän. 
 
Kuntien maksuosuus laski -1,3 % alkuperäisestä talousarvioon 2013 varatusta maksuosuu-
desta. 
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Työterveyslaitos mukaan lukien tulos vuodelta 2013 muodostui 3,4 milj. euroa ylijäämäisek-
si, sillä työterveysliikelaitoksen tulos oli 0,051 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

 
 
Alkaneen vuoden näkymät  
 
Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 2/2013 mukaan talousnäkymät kuluvalle vuo-
delle ovat heikot. Vuoden 2013 BKT:n kasvuksi ennustetaan 0,8 %. Kotimaisesta kysynnäs-
tä ei ole talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 
prosentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuot-
teeseen. Lähivuosien vaimea talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden 
epätasapainoa. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että ko-
konaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin ensi vuonna. 
 

 
Vuoden 2013 toiminnasta kertyneestä ylijäämästä palautetaan 50 %, 3,4 milj. euroa  perus-
kunnille kuntien maksuosuuksien suhteessa ja 3,4 milj. jää Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymälle.  
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toisen toimintavuoden talousarvio on 
ilman liikelaitoksia 4,4 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvion toimintakulut ilman liikelaitok-
sia ovat yhteensä 320,6 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 321,7 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2014 talousarvio perustuu 3,7 prosentin menojen kokonaiskasvulle v.2013 syys-
kuun toteuman pohjalta laadittuun ennusteeseen nähden.  
 
Tilinpäätöksen 2013 toimintakulut olivat 295,1 milj. euroa ja vuodelle 2014 hyväksytyn talo-
usarvion toimintakulut taas vastaavasti 320,6 milj. Toimintakulujen kasvu vuoden 2012 tilin-
päätöksestä vuoden 2014 talousarvioon on 25,5 milj. euroa ja 8,6 prosenttia. Yhtymähallitus 
totesi 12.3.2014 ohjeellisena linjauksena, että vuoden 2014 aikana toimintakulut saavat 
kasvaa enintään 6% vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakuluista. Tämä tarkoittaa käytän-
nössä n. 8 milj. euron kulukarsintaa kuluvan vuoden talousarvioon. 
 

 

Kainuun hallintokokeilun päättyminen ja sen tilalle perustettavien uusien kuntayhty-
mien toiminnan käynnistämisen 
 
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaan 343/2003 mukaan Kainuun maakunta –
kuntayhtymä on huolehtinut alueellaan maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, 
terveydenhuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoittamisesta 1.1.2005 alkaen. Kokeilu oli 
määräaikainen ja päättyi 31.12.2012. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta 
uutena kuntayhtymänä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän purkaminen tapahtui käytännös-
sä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan rinnalla vuoden 2013 ai-
kana Kainuun kuntien valtuustojen vuoden 2012 lopulla hyväksymän purkusopimuksen mu-
kaisesti. Purkusopimuksessa määriteltiin, että Kainuun Maakunta -kuntayhtymän purkami-
seen, tilinpäätökseen liittyvät päätökset tekee Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymän toimielimet. Kainuun maakunta -kuntayhtymän valitsema tilintarkastusyhteisö ja 
tarkastuslautakunta tarkastavat tilit ja toiminnan sekä tekevät ehdotuksen tili- ja vastuuva-
pauden myöntämisestä Kainuun soten valtuustolle. 
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Toiminnan siirtämisestä jäsenkuntien vastuulle 1.1.2013 lähtien sovittiin siten, että lukiokou-
lutus ja ammatillinen koulutus siirtyvät jäsenkunnille. Erikoissairaanhoito, perusterveyden-
huolto, erityishuolto, ympäristöterveyden- ja eläinlääkintähuolto sekä sosiaalitoimi, lasten 
päivähoitoa lukuun ottamatta, siirtyvät perustetulle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymälle ja Puolangan kunnalle. Puolangan kunnalle siirtyvät perusterveydenhuolto ja 
sosiaalitoimi. Puolangan kunnan jäsenyys Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhty-
mässä koskee erikoissairaanhoitoa, erityishuoltoa sekä ympäristöterveyden- ja eläinlääkin-
tähuoltoa. Lisäksi aluekehitys ja edunvalvonta siirtyvät perustetulle Kainuun liitto – kuntayh-
tymälle. Jäsenkuntien yhteiset talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut siirtyvät Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnon alaisuuteen. Toiminnat siitä johtuvine 
oikeuksineen ja velvoitteineen siirtyvät liikkeen luovutuksena. 

Kainuun maakunta –kuntayhtymän 31.12.2012 taseen erät  sovittiin jaettavaksi siten, että 
Kainuun maakunta – kuntayhtymän taseen per 31.12.2012 mukainen erikoissairaanhoidon, 
erityishuollon, sosiaali- ja terveystoimen sekä Kainuun Työterveys-liikelaitoksen peruspää-
oma siirtyy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän avaavaan taseeseen.   

Kainuun liiton osuus peruspääomasta siirtyy Kainuun liitto – kuntayhtymän avaavaan tasee-
seen. 
 
Lukioiden ja ammattiopiston osuudet peruspääomasta siirtyvät Kajaanin, Kuhmon, Palta-
mon, Puolangan, Sotkamon ja Suomussalmen kuntien taseisiin. 
 
Vastaavasti Kainuun maakunta – kuntayhtymän taseen per 31.12.2012 mukaisista pysyvistä 
ja vaihtuvista vastaavista, pitkäaikaisesta ja lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta, rahastois-
ta, toimeksiantojen varoista ja pääomista sekä pakollisista varauksista siirtyvät uusien kun-
tayhtymien ja jäsenkuntien taseisiin. 
 
Omaisuus arvostetaan tasearvoistaan. Perussopimuksen mukaan jaetaan kuntayhtymän 
nettovarallisuus peruspääomaosuuksien suhteessa. 
 
Kun alijäämä laskutetaan jäsenkunnilta, ei kuntayhtymälle jää jaettavaa nettovarallisuutta 
eikä perittävää nettovelkaa. Maakunnan omaisuus (= taseen loppusumma) vähennettyinä 
vieraalla pääomalla, rahastojen ja toimeksiantojen pääomilla sekä pakollisilla varauksilla on 
sama kuin siirtyvien peruspääomaosuuksien yhteissumma 15.035.904,22 euroa. 
 
Taloudellisista vastuista sovittiin, että Vuonna 2013 tai myöhempinä vuosina mahdollisesti 
esiin tulevista sosiaali- ja terveystoimen veloista ja vastuista, jotka kohdistuvat vuosiin 2005-
2012, vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Kainuun liitto – kuntayh-
tymän toimintoihin liittyvistä veloista ja vastuista vastaa Kainuun liitto sekä lukioiden ja am-
mattiopiston veloista ja vastuista ao. jäsenkunnat. Vastaavasti myöhemmin kertyvät tulot 
kohdennetaan ao. toimijoille. 

Mikäli myöhemmin esiin tulee vähintään 100.000 euron kertaluontoinen meno, jaetaan tämä 
kuluerä Kainuun maakunta – kuntayhtymän vuoden 2012 peruspääomaosuuksien suhtees-
sa jäsenkunnille. Vastaavasti kohdennetaan samansuuruinen kertaluontoinen tuloerä jäsen-
kunnille peruspääomaosuuksien suhteessa.  

Kainuun maakunta –kuntayhtymän tase-erät on jaettu purkusopimuksen mukaisesti. Jäsen-
kuntien lukioille ja Kainuun liitolle on palautettu niiltä vuonna 2005 siirtyneet peruspääoma-
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osuudet. Puolangan kunnalle on maksettu Kainuun työterveys -liikelaitoksesta sen osuus 
Kainuun työterveysliikelaitoksen peruspääomasta, peruspääomaa vastaava osuus kehittä-
misrahastosta ja kertyneistä ylijäämistä. Puolangan kunnalle on lisäksi siirretty tase-erät siltä 
osin, kuin tehtävä on siirtynyt Puolangan kunnan hoidettavaksi. Kainuun liitolle on siirretty 
sitä koskevat tase-erät. 

Aloittavat taseet on laadittu ja kirjattu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, 
Kainuun työterveys liikelaitokselle sekä Kajaanin koulutusliikelaitokselle. 

Purkamiseen liittyvä taseen erien jako aloitettiin käytännössä kesäkuussa 2013 sen jälkeen, 
kun yhtymävaltuusto oli hyväksynyt vuoden 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tilin-
päätöksen. Työ jatkui vuoden lopulle saakka ja 18.12.2013 yhtymävaltuusto hyväksyi purku-
sopimuksen mukaisesti tehdyt Kainuun maakunta -kuntayhtymän tase-erien jaon ja aloitta-
vat taseet. Samalla yhtymävaltuusto totesi Kainuun maakunta –kuntayhtymän kokonaisuu-
dessaan purkusopimuksen mukaisesti puretuksi. 

 

1.1.2 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinto ja siinä tapah-
tuneet muutokset    

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymä:  
Hallinto 
Keskitetyt yhteiset tukipalvelut 
Perhepalvelut 
Sairaanhoidolliset palvelut 
Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut 
Vanhuspalvelut 
Ympäristöterveydenhuolto 
Kainuun Työterveys -liikelaitos 

 
Hallinto-organisaatio 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johdossa toimii 35 -jäseninen kuntien 
nimeämä yhtymävaltuusto. Valtuuston tehtävänä on toimia ylimpänä päätöksentekoelimenä, 
mikä merkitsee toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion ja keskipitkän suunnitelman 
käsittelyä sekä tilinpäätöksen käsittelyä tilivuoden jälkeen. Yhtymävaltuusto valitsee kes-
kuudestaan hallituksen ja hyväksyy hallituksen kaksi muuta kokoonpanoa. Valtuusto valit-
see myös tarkastuslautakunnan (7 jäsentä) sekä keskeisimmät johtavat viranhaltijat.   

 
Käytännön johdossa toimii 14-jäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Raili Myllylä. 
Hallitus valitsee jäsenet Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokuntaan (5 jäsentä) ja yksi-
löhuoltojaostoon (5 jäsentä). Sosiaali- ja terveysjohtajan tukena toimii 14-jäseninen johto-
ryhmä. 
 

 
Yhtymävaltuusto  
jäsen kunta 
Moilanen Erkki, puh.joht. Kajaani 
Varimo Pertti, I vpj. Kajaani 
Polvinen Osmo, II vpj. Sotkamo 
Heikkinen Pertti Hyrynsalmi 
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Tolonen Helka Hyrynsalmi 
Aavakare Eila Kajaani 
Hyry Jussi Y Kajaani 
Ojavuo Maarit Kajaani 
Immonen Tyyne Kajaani 
Juntunen Hannu Kajaani 
Kananen Hilkka  Kajaani 
Lämpsä Jouni Kajaani 
Meriläinen Pasi Kajaani 
Niva Teemu Kajaani 
Sarparanta Tiina Kajaani 
Tolonen Markku Kajaani 
Törrö Leena Kajaani 
Väisänen Sanni Kajaani 
Komulainen Antti  Kuhmo 
Komulainen Eija Kuhmo 
Piipponen Eira Kuhmo 
Pääkkönen Matti Kuhmo 
Arffman Paavo Paltamo 
Ruskonmäki Niina Paltamo 
Moilanen Tuulikki Puolanka 
Uusitalo Anna-Kaarina Puolanka 
Granholm Tapani Ristijärvi 
Kemppainen Anu Ristijärvi 
Hyvönen Timo Sotkamo 
Kemppainen Helmi Sotkamo 
Penttinen Outi Sotkamo 
Holappa Veijo Suomussalmi 
Kettunen Riitta Suomussalmi 
Moilanen Lauri  Suomussalmi 
Nilkku Heikki  Suomussalmi 

 
Vuonna 2013 valtuusto kokoontui 4 kertaa.  
 
 
Hallitus 
 
Myllylä Raili, pj. Kajaani 
Kemppainen Tapani, I vpj. Hyrynsalmi 
Hyry Jussi Y., II vpj. Kajaani 
Alasalmi Aila Kajaani 
Kurikka Elina Kajaani 
Heikkinen Pekka Kuhmo 
Piirainen Mauri Kuhmo 
Horto Ilkka  Paltamo 
Törmänen Anni-Inkeri Sotkamo 
Ritakallio-Knuutinen Pirjo Sotkamo 
Oikarinen Paavo Ristijärvi 
Heikkinen Pirjo Suomussalmi 
Seppänen Juhani Suomussalmi 
Sirkeinen Unto Puolangan kunnan edustaja 

 
Vuonna 2013 hallitus kokoontui 18 kertaa. 
 
 
Tarkastuslautakunta  
Tolonen Markku, pj. Kajaani 
Ronkainen Tauno Kajaani 
Komulainen Eija Kuhmo 
Hakkarainen Eija Kajaani 
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Juntunen Hannu Kajaani 
Törrö Leena Kajaani 
Väisänen Sanni Kajaani 
   
Vuonna 2013 tarkastuslautakunta kokoontui 9 kertaa. 
 
Tilintarkastaja 
Lohi Rauno, Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy , JHTT –tilintarkastaja 
Hyvönen Risto, Pohjolan tilintarkastustoimisto Oy, JHTT -tilintarkastaja 
 
Yksilöhuoltojaosto 
Törmänen Anni-Inkeri, pj.  Sotkamo 
Piirainen Mauri, vpj. Kuhmo 
Kemppainen Tapani Hyrynsalmi 
Kurikka Elina Kajaani 
Horto Ilkka Paltamo 
 
Vuonna 2013 yksilöhuoltojaosto kokoontui 10 kertaa. 
 
 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta 
Ahopelto Maire, pj. Kuntayhtymä 
Nevanperä Pia, vpj. Kajaani 
Juntunen Juhana Kuhmo 
Rautiainen Irene Kainuun Työterveys -liikelaitos 
Tuominen Anssi Kajaani 

 
Vuonna 2013 johtokunta kokoontui 9 kertaa. 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmä 

 Ahopelto Maire sosiaali- ja terveysjohtaja 
 Ahonen Esa  hallintoylilääkäri 
Heikkinen Matti perhepalvelujohtaja 
Huovinen-Tervo Marjo hallintoylihoitaja 
Härmä Asko  konemestari 
Korhonen Juha vastaava työterveyslääkäri 
Manninen Pirjo va. henkilöstöjohtaja 
Mäntymäki Eeva viestintäpäällikkö 
Nykänen Päivi  ympäristöterveysjohtaja 
Pikkarainen Marita kehittämisjohtaja, asiantuntijajäsen 
Saari Mauno  terveysjohtaja 
Tolonen Eija  vanhuspalvelujohtaja 
Tolonen-Manninen Eija talousjohtaja 
Yliniemi Kalevi  hallintojohtaja 

 
Vuonna 2013 johtoryhmä kokoontui 13 kertaa. 

 

1.1.3 Yleinen taloudellinen kehitys  

 
Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 2/2013 mukaan vuonna 2013 talous supistuu -
1,2 % ja vuonna 2014 päästään vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Tänä vuonna talou-
den kasvun ennakoidaan olevan pitkälti ulkomaankaupan varassa. Talouden kokonaisky-
syntä, joka muodostuu viennistä, kulutuksesta ja investoinneista on edelleen hyvin heikkoa. 
Tällöin kokonaistarjonta tasapainottuu joko bruttokansantuotteen tai tuonnin avulla. Edelli-
senä vuonna ja osaksi tänä vuonnakin erityisesti tuonti näyttää muodostuvan tasapainotta-
vaksi eräksi. Yksityisen kulutuksen ja investointien vaimea kehitys vaikuttaa tuonnin vaimeu-
teen ja sen ennustetaan lisääntyvän vain 2 %. Viennin ennustetaan kasvavan maltilliset 3,6 
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%, joka historian valossa näyttäytyy varsin alhaiselta kasvulta. Teollisuustuotanto kääntyy 
kuitenkin kolmen negatiivisen vuoden jälkeen kasvuun ja vetää omalta osaltaan myös palve-
luiden tuotannon nousevalle uralle. Yksityisten investointien ennustetaan alenevan 3,6 pro-
sentilla, mikä johtaa alle 16 prosentin investointiasteeseen suhteessa bruttokansantuottee-
seen. Näin ollen kotimaisesta kysynnästä ei ole talouskasvun vauhdittajaksi. 
 
Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat. Tänä vuonna reaalitulojen laskun, työttömyyden lisään-
tymisen ja heikkojen tulevaisuuden odotusten johdosta yksityinen kulutus ei juuri lisäänny. 
Vuonna 2014 työllisyystilanteen ennakoidaan edelleen heikentyvän ja työttömyysaste nou-
see 8,4 prosenttiin. Sekä kansainvälisten että kotimaisten tekijöiden johdosta kustannuspai-
neet pysyvät maltillisina ja inflaatio jää reilusti alle kahden prosentin. Osittain maltillisen 
työmarkkinaratkaisun johdosta palkkojen osuus funktionaalisessa tulonjaossa kääntyy ale-
nevalle uralle. Työn tuottavuus palaa takaisin positiiviseksi ja nousee 0,5 prosentilla. Yksik-
kötyökustannusten nousu jää varsin maltilliseksi vuosina 2014 ja 2015. Yksikkötyökustan-
nusten maltillinen muutos ei kuitenkaan poista sitä kilpailukyvyn kannalta haitallista tekijää, 
että niiden taso pysyy kilpailijamaita korkeammalla. 
 
Taulukko 1. Yleinen taloudellinen tilanne  
 
 

 
 
 

Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlas-
kettu vuosikate vuonna 2013 oli noin 2,67 miljardia euroa. Vuosikate on 0,9 miljardia euroa 
suurempi kuin vuonna 2012. Tämä kattaa 99 prosenttia poistoista. Negatiivisen vuosikatteen 
kuntia on 36 vuonna 2013, kun niitä vuonna 2012 oli 73.  
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Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on kasvanut edelleen reilusti, ja oli viime vuoden lopus-
sa noin 15,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli noin 1,8 miljardia euroa. Tilinpää-
tösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa 2553 eu-
roa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli 2262 euroa asukasta kohti. Kuntien lainakanta 
kasvoi noin 13 prosenttia. Lainakanta on kasvanut erityisesti yli 100 000 asukkaan kaupun-
geissa. Tulopohjan kasvu oli heikointa 40 000 – 100 000 asukkaan kunnissa. Maakunnittain 
velkaantunein kuntatalous on Keski-Pohjanmaalla, jossa kunnilla on lainaa jo 4700 euroa 
asukasta kohti. Kainuu on maakunnista neljänneksi vähiten velkaantunut. Kainuun kunnilla 
on lainaa n. 2100 euroa asukasta kohti. 
 

Taulukko 2. Kuntien lainakanta maakunnittain vuosien 2000 ja 2013 lopussa €/asukas 

 
 

 

1.1.4 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan ja talouden 
kehitys  

 
Talouden seuranta ja osavuosiraportit 

 
Toiminnan ja talouden toteutumisesta on annettu yhtymävaltuustolle ja hallitukselle osa-
vuosiraportit 30.4 ja 30.8. tilanteesta.  
 
Talouden hoidossa ja seurannassa on noudatettu organisaatiolle annettuja ohjeita. Talou-
den tasapainottamissuunnitelmat laadittiin tulosalueittain kolme kertaa toimintavuoden aika-
na ja ne olivat hallituksen käsiteltävänä 20.3, 8.5 ja 21.8.2013. Taloutta ja toimintaa on seu-
rattu kuukausittaisissa johtoryhmän sekä tulos- ja vastuualueiden kokouksissa. Talousarvion 
toteutumista on seurattu kuukausittain hallitukselle ja valtuutetuille tehtävän kuukausirapor-
tin perusteella. Lisäksi tulosalueet ovat laatineet kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle 
osavuosiraportit 30.4. ja 31.8 toteumatilanteiden perusteella. 
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Henkilöstön palkkauksessa on noudatettu täyttölupamenettelyohjetta. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon kuntayhtymän talousarvio 2013 ja toimintasuunnitelma 2014 – 2016 hyväksyttiin 
yhtymävaltuustossa 17.12.2012 § 14. Talousarvion ensimmäinen käyttösuunnitelma käsitel-
tiin kuntayhtymän hallituksessa 27.3.2013. Käyttösuunnitelmassa esitettiin toimintatuottojen 
kasvavan talousarvioon verrattaessa 43 tuhatta euroa ja toimintakulujen pienenevän talous-
arvioon verrattaessa 108 tuhatta euroa. Käyttösuunnitelman toimintakate oli 151 tuhatta eu-
roa pienempi kuin talousarvion vastaava luku ja talousarvion loppusumma oli ilman liikelai-
toksia tappiolla -6,2 milj. euroa ja liikelaitos huomioiden -5,8 milj. euroa. 
 
Käyttösuunnitelmaa korjattiin hallituksen kokouksessa 21.8.2013. Tällöin käyttösuunnitel-
maan tehtiin 140.000 euron säästöt toimintakuluihin ja toimintatuottoihin lisättiin 3 800 000 
euroa ( myyntituotot Puolangan myytävästä erikoissairaanhoidosta). Käyttösuunnitelmakor-
jausten jälkeen talousarvion loppusumma oli ilman liikelaitoksia tappiolla -2,3 milj. euroa ja 
liikelaitos huomioiden -1,9 milj. euroa. 

Talousarvion toimintatuotot (ilman liikelaitoksia) olivat talousarviomuutosten jäl-
keen21.8.2013 yhteensä 307, 3 miljoonaa euroa ja toimintakulut olivat talousarviomuutosten 
jälkeen yhteensä 304,1 miljoonaa euroa. Muutetussa talousarviossa alijäämää arvioitiin syn-
tyvän (ilman liikelaitoksia) 2,3 miljoonaa euroa. 

Talouden toteutuminen 
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensimmäinen talousvuosi toteutui 
huomattavasti arvioitua positiivisemmin tuottaen kuntayhtymälle 6.8 miljoonaa ylijäämän. 
Alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin vuonna 2013 kertyvän alijäämää n. 6,3 milj ilman 
liikelaitoksia. Kertyneestä ylijäämästä 3,4 miljoonaa kirjattiin tilinpäätöksessä kuntien mak-
suosuuden palautukseksi ja 3,4 miljoonaa euroa kirjattiin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kuntayhtymän ylijäämäksi.  
 
Hyvään tulokseen vaikutti mm. menojen alitus palveluiden ostoissa 5,1 milj. euroa, josta  
muiden palvelujen ostojen alitus on 3,2 milj. ja asiakaspalveluiden ostojen alitus on 1,9 milj. 
euroa. Asiakaspalveluiden ostoissa erikoissairaanhoidon ostot kuntayhtymiltä ylittyivät 2,4 
milj., mutta muiden asiakaspalveluiden ostojen huomattava alitus kompensoi tilannetta siten, 
että asiakaspalvelujen ostot kokonaisuudessaan alittuivat 1,9 milj. euroa.  Avustusten käyttö 
oli 2,1 milj. euroa alle talousarviossa arvioidun määrärahan. Henkilöstökulut alittuivat 0,9 
milj. euroa ja vuokrat n. 0,5 milj. Yhteensä menot alittuivat muutettuun talousarvioon verrat-
tuna 9,1 milj. Lisäksi poistoja toteutui n. 0,5 milj. euroa arvioitua vähemmän. 
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Taulukko 3. Tuloslaskelmataulukko sisältää Kainuun maakunta –kuntayhtymän ja Kainuun 
Sote kuntayhtymän, josta eliminoitu liikelaitosten ja kuntayhtymän välinen rahaliikenne  

TULOSLASKELMA Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymä SOTE

TP 2005 m% TP 2006 m% TP 2007 m% TP 2008 m% TP 2009 m% TP 2010 m% TP 2011 m% TP 2012 m% TP 2013 m%

1 000 €

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 4,1 101 488 1,7 59 635 -41,2

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 ,9 258 284 8 ,8 252 455 -2,3

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 3,2 359 772 6,7 312 090 -13,3

Kulut yhteensä 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 7,7 351 996 2,7 303 697 -13,7

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 7 776 -239,4 8 393 7,9

Verotulot 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valtionosuudet* 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rahoitustuotot- ja kulut -554 49,3 -319 -42,4 -612 91,8 -798 30,4 -633 -20,7 -200 -68,4 -144,0 -28,0 -330 129,2 -187 -43,3

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 7 446 -110,3 8 206 10,2

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 -5 231 4,1 -4741 -9,4

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -2 951 -6 263 -7 060 9 146 5 249 3 283 -10 748 2 215 3 465

Poistoeron lisäys ja vähennys -85

Varausten lisäys ja vähennys -871 2 41 74 80 80 155 379 -74

Rahastojen lisäys ja vähennys 90

Tulos -3 822 -6 261 -7 019 9 220 5 329 3 363 -10 593 2 594 3 396

Liikel. Ylijäämä -949 -253 -2 950 -1 006 -882 -516 2 594 3 396

Vanhat y lijäämät/kuntien maksut 890 0 0 0 1 672 0 1 231 0 0

Tilikauden tulos -2 932 -10 142 -17 414 -11 144 -5 149 -2 668 -12 546 0 3 396

* OPM valtionosuudet toimintatuottoja

** Liikelaitosten ja maakunnan välinen rahaliikenne eliminoitu  
 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän aloittavassa taseessa ei siirtynyt Kai-
nuun maakunta –kuntayhtymältä  edellisvuosien katettavaa alijäämää.  
 
Henkilöstökulut eivät kasvaneet vuoden 2012 laskennallisesta tilinpäätöksestä, kasvupro-
sentti edellisvuodesta on 0. Toteutuma 3149 HTV2:ta jäi talousarvioon 2013 asetetusta ta-
voitteesta (3179) 30 HTV2:ta. 
 
Taulukko 4: Henkilötyövuosien ja henkilöstömenojen muutos 2011-2013 

Tulosalue

Tammi-

joulukuu                 

2011                     

HTV 2

Tammi-

joulukuu 

2012   

HTV 2

Tammi-

elokuu            

2012                     

HTV 2

Siirtyvät 

Puolanka  

Siirtyvät  

Laborat. 

NordLab. 

PSSHP

TAVOITE 

Tammi-

joulukuu 

2013               

HTV 2

HTV/ 

MÄÄRÄ  

ERO          

12 - 13

Muutos 

% HTV 2

TOTEUMA        

2013                      

Tammi-

Joulukuu

2013         

Ero

Kuntayhtymän hallinto 74 50 50 0 0 48 -2 -4,0 42 -6

Keskitetyt yhteiset palvelut 366 364 365 -1 0 364 0 0,0 351 -13

Yhteensä 440 414 415 -1 0 412 -2 -6,4 393 -19

Perhepalvelut 629 626 630 -12 0 618 -8 -1,3 619 1

Sairaanhoidon palvelut 294 306 307 -6 -64 237 -69 -22,5 265 28

Terveyden- ja sh-palvelut 952 957 965 -6 0 959 2 0,2 953 -6

Ympäristöterveydenhuolto 42 39 40 0 0 42 3 7,7 41 -1

Vanhuspalvelut 911 901 901 -42 0 859 -42 -4,7 827 -32

Sote yhteensä 2 828 2 829 2 843 -66 -64 2 715 -114 -21 0 2 704 -11

Kuntayhtymä yhteensä 3 268 3 243 3 258 -67 -64 3 127 -116 -27 0 3 097 -30

Kainuun Työterveys LL 53 54 53 -1 0 52 -2 -3,7 52 0

Kaikki yhteensä 3 321 3 297 3 311 -68 -64 3 179 -118 -31 0 3 149 -30  
 

 
Henkilötyövuosi HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 
365 * (osa-aikaprosentti/100)  

 
Kuntayhtymän henkilötyöpanos toteutui 30 HTV2 pienempänä, kuin vuoden 2013 tavoite oli.  
Sairaanhoidon palvelujen tulosalueella HTV2 ylityksen (28 HTV2) syynä oli tehohoidossa 
uuden henkilöstön perehdyttäminen (+4,2 HTV2), jononpurku leikkaus- ja anestesian vas-
tuualueella (+1,9 HTV2), palvelutasopäätös ensihoidon vastuualueella (+15,9 HTV2), toimiti-
lamuutokset lääkehuollossa (+1,3 HTV2) ja radiologiassa ostojen ottaminen omaksi toimin-
naksi (+3,4 HTV2).   
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Terveyden- ja sairaudenhoidon tulosalueella HTV2-alitukset (-6 HTV2) kertyivät seuraavasti:  
Operatiivisella vastuualueella ja suun terveydenhuollossa HTV ylittyi johtuen hoitotakuuseen 
liittyvistä jononpuruista.  Konservatiivisella vastuualueella, mielenterveys- ja riippuvuuksien 
hoitopalveluiden vastuualueella ja terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoimintojen vastuu-
alueella HTV alittui pääosin täyttämättömistä  lääkärinvakansseista johtuen, osin myös siitä 
syystä, ettei hoitajasijaisuuksia saatu täytettyä. 
Vanhuspalvelujen tulosalueella HTV2-alitukset (-32 HTV2) kertyivät seuraavasti: Eripituisia 
poissaoloja hoidettiin sisäisin järjestelyin.  Sijaisia käytettiin vähemmän, koska sairauspois-
saolojen määrä oli pienempi ja noudatettiin talousarvion täytäntöönpano-ohjeita. 
 
Henkilöstökuluja on kertynyt vuoden loppuun mennessä 154,2 milj. euroa.  Tämä on 99,4 
% elokuussa tarkistetusta käyttösuunnitelmamäärärahasta. Lomakorvaukset toteutuivat 0,2 
milj. euroa arvioitua alhaisimpina ja arvioitu lomapalkkavaraus alittui n.0,6 milj. euroa. 
 
Asiakaspalvelujen ostoja kertyi vuoden loppuun mennessä 50,1 milj. euroa.  Tämä on 
96,4 % budjetoidusta, alitus 1,9 milj. euroa. Muiden palvelujen ostot olivat 40 milj. euroa ja 
ne alittuivat budjetoidusta määrärahasta 3,2 milj. euroa. Toteumaprosentti oli 92,6.  
 
Asiakaspalvelujen ostot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä (OYS) kasvoivat edelliseen 
vuoteen verrattuna 1,4 %, joka on 0,2 milj. euroa. Ostot olivat vuonna 2013 yhteensä 13,5 
milj. euroa ja edellisenä vuonna 13,3 milj. euroa. Talousarvioon nähden OYS:n ostot ylittyi-
vät 3,2 milj. euroa. 
 
Asiakaspalvelujen ostot HUS:lta laskivat edelliseen vuoteen verrattuna -4,3 %, joka on 0,1 
milj. euroa. Ostot vuonna 2013 olivat 1,6 milj. euroa ja edellisen vuonna 1,7 milj. euroa. Ta-
lousarvioon nähden HUS:n ostot alittuivat 0,9 milj. euroa. KYS:n menot ylittyivät 0,1 milj. 
euroa talousarvioon nähden. 
 
Muilla tulosalueilla asiakaspalvelujen ostoissa suurimmat alitukset olivat tehostetun palvelu-
asumisen (vanhukset) menoissa, jotka alittuivat 1,7 milj. euroa sekä ostot lastensuojelulai-
toksilta, jotka alittuivat 0,8 milj. euroa. 
 
Tarvikehankinnat toteutuivat 98,9 % budjetoidusta eli 23,3 milj. euroa. Aineiden ja tavaroi-
den osalta alitusta tapahtui n. 0,3 milj. euroa. 
 
Avustukset toteutuivat 87,8 % budjetoidusta eli 15,1 milj. euroa. Alitus määrärahavarauk-
seen nähden oli n. 2,1 milj. euroa. 
 
Muut toimintakulut ja vuokrat ovat toteutuneet 94,2 % budjetoidusta eli 12,4 milj. euroa. 
Vuokrat ja muut kulut alittuivat yhteensä n.0,8 milj. euroa. 
 
Käyttöomaisuuden poistot alittuivat n. 0,5 milj. euroa arvioidusta ja poistojen toteumapro-
sentiksi muodostui 90,8. 
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Taulukko 5. Talouden toteutuminen ilman liikelaitoksia 
Talouden toteutuminen ilman liikelaitosta

TULOSLASKELMA TA 2013 KS2 2013 m% TP 2013
m%

ta/tp

m%

ks2/tp

1 000 €

Toimintatuotot 12 821 16 643 29,8 15 915 24,1 -4,4

Kuntien rahoitusosuus 255 900 255 900 0,0 252 455 -1,3 -1,3

Tulot yhteensä 268 721 272 543 1,4 268 370 -0,1 -1,5

Kulut yhteensä 304 259 304 132 0,0 295 072 -3,0 -3,0

Toimintakate -787 3 184 -504,6 8 260 -1149,6 159,4

   

Verotulot 0 0  0   

Valtionosuudet 0 0  0   

Rahoitustuotot ja -kulut -421 -421 0,0 -173 -58,9 -58,9

Vuosikate -1 208 2 763 -328,7 8 087 -769,5 192,7

   

Poistot -5 110 -5 110 0,0 -4 642 -9,2 -9,2

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0  0  

Tilikauden tulos -6 318 -2 347  3 445  

Satunnaiset erät 0 0  0  

Varausten lisäys ja vähennys 0 0  0  

Rahastojen lisäys ja vähennys 0 0  0  

Tulos -6 318 -2 347  3 445   
  
 
Taulukko 6. Menojen kehitysvertailut vuosilta 2004-2012   
Menojen kehitys vertailua

Menojen kehitys vertailua 

(ilman  liikelaitoksia) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kumulatii-

vinen ero

Sote toimintamenot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274

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

Koko maan sote 

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

JOS KASVU (Koko maa) 210 731 220 635 234 094 247 906 269 721 285 635 292 490 307 115 322 470

ERO 0 5 216 7 241 11 020 19 107 19 211 13 694 5 228 10 196 90 914

Menot 210 731 215 419 226 853 236 886 250 614 266 424 278 796 301 887 312 274

Verorahoituksen kasvu-%  2,8 % 6,3 % 5,8 % 9,3 % 5,4 % 5,0 % 3,0 % 3,7 %

JOS KASVU (rahoitus) 210 731 216 631 230 279 243 635 266 294 280 673 294 707 303 548 314 780

ERO 0 1 212 3 426 6 749 15 680 14 249 15 911 1 661 2 506 61 395  
 
 

1.1.5 Kuntien rahoitusosuuden muodostuminen 

 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhty-
män tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja ke-
hitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana palvelunaan tai 
järjestä sitä muulla tavalla. Lisäksi kuntayhtymän tehtävä on järjestää jäsenkuntien puolesta 
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kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta las-
ten päivähoitoa.  

 
Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palvelutoimintaa ja tukipalveluita sopimuksin muille 
kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osa-
jäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita.  

 
 

Perussopimuksen rahoituspykälän mukaan: 
 

Varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät seuraavasti: 
 

Se määrä, joka talousarvion mukaan suoraan kuntayhtymälle maksettavien valtionosuuksi-
en, sekä muiden tulojen lisäksi tarvitaan tämän sopimuksen 3 §:ssä määriteltyjen tehtävien 
hoitamista varten, kootaan kuntayhtymän jäsenkunnilta varainhoitovuoden maksuosuuksina. 

 
Kuntayhtymän järjestämiin toimintoihin kohdistuva peruspalvelujen valtionosuus (sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaali-
huollon 0-6 – vuotiaiden laskennallisista kustannuksista ilman päivähoitokerrointa) kohden-
netaan laskennallisesti kokonaisuudessaan kuntayhtymälle.  

 
STM:n valtionosuus sekä sitä vastaava järjestelmä- ja siirtymätasaus erotetaan yhden put-
ken mallista vähentämällä kunnan STM:n laskennallisista kustannuksista omarahoi-
tusosuus, joka lasketaan OPM:n ja STM:n laskennallisten kustannusten suhteessa. 

 
Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeiset kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määritel-
lään puoliksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta 
verorahoituksesta (50 % / 50 %). Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallis-
verot, yhteisverot ja kiinteistöverot), muut kuin kuntayhtymälle maksettavat tai kohdennetta-
vat valtionosuudet, valtionosuuksiin sisältyvät verovähennysten kompensaatiot, kompensaa-
tiokorvaukset ja järjestelmän muutoksista johtuvat järjestelmä- ja siirtymätasaukset sekä 
näitä vastaavat muut erät. 

 
Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen perusteella (t-2, kiinteistövero t-
1) ja valtionosuudet kunkin talousarviovuoden mukaisina. Kunnallis- ja kiinteistöverotulot 
lasketaan jäsenkuntien keskimääräisillä verotuloilla painotetuilla veroprosenteilla. Yhteisöve-
rotulot lasketaan todellisten maksuunpantujen verotulojen mukaisina. Voimalaitosten kiin-
teistövero otetaan huomioon 1,4 % verokannan mukaan. Asukaslukuna käytetään viimeistä 
vahvistettua vuodenvaihteen asukaslukua. 

 
Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien 
saamia Opetusministeriön myöntämiä ja maksamia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuk-
sia ja / tai -avustuksia, kunnan yleistä harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muu-
toksen perusteella kunnille maksettavia yhdistymisavustuksia sekä investointi- ja kehittä-
mishankkeiden tukea. 
 
Lain toimeentulotuesta 5 a §:n mukainen valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksista 
on osa kuntien maksuosuutta, jonka valtion maksatusvirasto maksaa suoraan Kainuun sosi-
aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle.  
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Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen pe-
rusteella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuuksia ei korjata talousarvio-
vuoden aikana, vaan mahdolliset muutokset tulopohjassa huomioidaan seuraavan vuoden 
talousarviota laadittaessa. Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana kuukausittain 
kahdessa erässä 12. ja 30. päivä. 

 
Kuntien ja kuntayhtymän toimintaympäristössä ja/tai rahoituksessa tapahtuvien suurten ja 
olennaisten laki- tai muiden seikkojen muutosten johdosta päätetään kuntien maksuosuuden 
määrittelyperusteet uudelleen. Tällöin päätös tehdään kuntalain 79 §:ää noudattaen.  

 
Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahasto 

 
Kuntayhtymällä on rahasto, jonka tarkoituksena on tasata sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
jäsenkunnalle potilaskohtaisista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutuneita poik-
keuksellisen suuria kustannuksia terveydenhuoltolain 76 §:n toteuttamiseksi. 
 
Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että jäsenkunnilta peritään vuosittain maksu, jonka 
suuruuden valtuusto vahvistaa talousarviossa. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ra-
haston maksuosuus määrätään perussopimuksen 16 § toiminnan rahoitus/jäsenkuntien pe-
rustein lukuun ottamatta toimeentulotuesta 5 a §:n mukaista valtionosuutta perustoimeentu-
lotuen kustannuksista. 
 
Osajäsenien maksuosuuden ja ulkokuntalaskutus 
 
Ympäristöterveydenhuollon Puolangan rahoitusosuuden laskeminen tapahtuu siten, että 
ympäristöterveydenhuollon laboratorion kustannukset jaetaan €/asukas, terveysvalvonnan 
kustannukset jaetaan siten, että 40 % määräytyy asukasluvun ja 60 % valvontakohteiden 
lukumäärän perusteella ja eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan siten, että 20 % mää-
räytyy asukasluvun ja 80 % tilojen lukumäärän perusteella. 
 
Muilta osin osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista palveluista suorite-
hinnan. Suoritehinnoittelun perustana ovat todelliset kustannukset, jotka sisältävät toiminnan 
välittömät ja välilliset kustannukset, poistot sekä pääomalle mahdollisesti suorittavan koron. 
 
Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän kes-
ken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. 
 
Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yh-
teydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun loppuun 
mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perit-
tävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. 

 
Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutok-
seen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta 
seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien. 
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Taulukko 7. Kuntien maksuosuus 2013 
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Taulukko 8. Kuntien verorahoituserien kehitys 
Kuntien maksuosuuden perustana olevien maksuunpantujen verojen ja valtionosuuksien 
kehitys:  
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Taulukko 9. Maksuosuuden kehitys kunnittain 

 
 

1.1.6  Liikelaitoksen (Kainuun Työterveys) toiminnan ja talouden kehitys    

 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen tavoitetulos asetettiin alkuvaiheessa 
n. 200 000 €/v, jatkossa tulostavoite on ollut n. 400 000 €/v. 

 
Röntgenpalvelut on ostettu Kainuun Sotelta ja laboratoriopalvelut NordLab Oy:ltä. 

 
Noin 15 000 työterveyshuollossa olevan työikäisen määrä vastaa useampaa Kainuun kun-
taa väestömäärältään. 

 
Acute -potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2013. Samanaikaisesti käyttöönoton aika-
na järjestelmän sisältö rakennettiin vastaamaan Kainuun Työterveyden tarpeita ja käyttöön-
ottoprojekti jatkui 31.12.2013 saakka. Tämä vaikeutti selkeästi koko Kainuun Työterveys -
liikelaitoksen toimintaa.  

 
Potilastietojärjestelmän vuosittaiset kulut ovat n. 115 000 €, lisäksi käyttöönotto aiheutti toi-
mittajan laskuttamia lisäkuluja vuonna 2013 n. 46 000 €. 

 
Työterveyshoitaja, kaksi (2) työterveyssihteeriä ja työterveysavustaja käyttivät  
työaikaansa potilastietojärjestelmän käyttöönottoon, kustannukset 
heidän osaltaan olivat yhteensä n. 83 000 €. 

 

Työterveyshoitajat ovat käyttäneet työaikaansa n. 2 pv työterveyshuolto-

sopimuksien uusimiseen Kainuun maakunta -kuntayhtymän purkautumisen vuoksi. Tästä 

johtuen työterveyshoitajien menetetty työpanos oli n. 2 kk, yhteensä 12 000 €. 
Myyntihintojen korotus vuodelle 2013 tuli voimaan 1.4.2013 lähtien. Tämä aiheutti n. 60 000 
€:n tulomenetyksen vuodelle 2013.  

    

Potilastietojärjestelmän käyttöönoton ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän  

purkautumisen vuoksi kulut ja tulonmenetykset olivat yhteensä n. 200 000 €. 

 
Potilastietojärjestelmän käyttöönotto on lisäksi aiheuttanut 
menetettyä työtuloa kaikkien laskutettavaa työtä tekevien osalta.  
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Potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojektin vuoksi laskutus viivästyi painottuen loppuvuo-
delle 2013.   
Alkuvuoden toimintatuotto päästiin laskuttamaan vasta huhti-toukokuussa. Yleismaksut las-
kutettiin lokakuulla.  

 

Sotkamon toimipiste muutti marraskuussa uusiin tiloihin, toiminta keskeytyi vii-

koksi.  
 

Kainuun Työterveys -liikelaitos on ottanut lainaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymältä alkuvuoden aikana yhteensä 1 200 000 €.  
Tämä on mahdollistanut toiminnan rahoittamisen huomioiden laskutuksen viivästyminen 
potilastietojärjestelmän käyttöönoton takia ja että tehdystä työstä saadaan maksu n. 1 - 2 kk 
jälkikäteen. Lainat on maksettu takaisin 30.9.2013 ja 31.10.2013, kun Kainuun Työterveys -
liikelaitoksen vuoden 2012 tilillä ollut n. 1 500 000 € siirrettiin liikelaitoksen tilille vähennetty-
nä Puolangan kunnan osuudella.  

 

Potilastietojärjestelmän käyttöönotto aiheutti 130 000 €:n ja Kainuun 

maakunta -kuntayhtymän purkautuminen aiheutti lisäkuluja yli 70 000 €  

sisältäen tulonmenetykset. Yli puolet tästä katettiin vuoden 2013 tuloista.  
  

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 20.12.2013 66 

§, että kehittämisrahastosta maksetaan potilastietojärjestelmän kehittämiseksi 

syntyneitä investointeja 90 000 € ja tämä on toteutunut päätöksen mukaisesti. 

 
Ensisijainen työterveyshuollon pakollinen lakisääteinen osuus (työhön liittyvä toiminta) toteu-
tettiin koko Kainuussa ja sellaista sairausvastaanottoa, joka ei liittynyt työhön, tehtiin mah-
dollisuuksien mukaan. 

 
Kainuun Sote kilpailutti lääkäreiden ostopalvelut keväällä 2013.  
Vuoden 2013 aikana kilpailutuksessa valitut toimittajat pystyivät vain vähäiseen lääkärityö-
voiman välitykseen. Suurin osa ostolääkäreistä tuli kilpailutuksessa valittujen toimittajien 
ulkopuolelta.  

 
Lääkäreitä on pyritty hankkimaan kaikkien kuntien toimipisteeseen tehokkaasti. 

 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen henkilökunta: 

- vt. toimitusjohtaja, vastaava työterveyslääkäri 
- vastaava työterveyshoitaja 
- 19 työterveyslääkäriä, joista kuusi (6) ostolääkäriä erimittaisia aikoja vuoden 

2013 aikana 
- työterveyspsykologi 
- 25 työterveyshoitajaa 
- Viisi (5) työfysioterapeuttia 
- 11 työterveysavustajaa ja työterveyssihteeriä 
 

Työterveyshuollon organisaatioasiakkaita on 1 414 ja henkilöasiakkaita 13 941. 
 

Liikevaihto 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2013 oli 4 595 528,19 €. 
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Tulos  
Liikelaitoksen tulos osoittaa alijäämää 50 783,34 €. 

. 

1.1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toi-
minnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 

 
Toiminnalliset riskit: 
 
Suurimmat ongelmat ammattitaitoisen/pätevän henkilöstön rekrytoinnin osalta on edelleen 
lääkäreiden ja joidenkin erityistyöntekijöiden kuten psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja te-
rapeuttien osalta. Hoitohenkilöstön saatavuus tietyille erikoisaloille on jo aiheuttanut selkeitä 
rekrytointihaasteita. Tulevina vuosina on nähtävissä erityistyöntekijöiden lisäksi rekrytointi-
haasteita hoitoalan ns. perustehtävien täyttämisessä. 
 
Tietojärjestelmien toimivuus on maakunnan toimintojen kannalta olennaisen tärkeää. Suu-
rimpana riskinä on toimintojen riippuvuus tietojärjestelmistä ja niiden toimivuudesta. Kaikkia 
osa-alueita ei voida kustannussyistä tai toiminnallisista syistä varmentaa järjestelmiä kah-
dentamalla. Keskitettyjen palveluiden ja internet -yhteyden palomuurilaitteet ovat kahdennet-
tuja. 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 sekä Sote -järjestämislain valmistelu. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi sääde-
tään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koske-
va laki (nk. järjestämislaki). Järjestämislain valmisteluryhmän laatima hallituksen esitys luo-
vutettiin peruspalveluministeri Susanna Huoviselle 19.12.2013. Järjestämislakiehdotus lähti 
kuntiin lausunnolle 13.3.2014 saakka. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitys viimeistellään. 
Lakiesitys on tarkoitus saada eduskunnan käsiteltäväksi keväällä 2014 ja voimaan seuraa-
van vuoden alusta. Kuntia kuullaan myös lain vahvistamisen jälkeen alueiden muodostami-
sesta. Sote-alueet käynnistävät toimintansa viimeistään vuoden 2017 alussa. 
 
 
Rahoitusriskit:  

 
Maakunnalla on pitkäaikaisia lainoja yhteensä 2 miljoonaa euroa. Näistä ei ole yhtään va-
luuttalainoja. Lainasalkku jakautuu siten, että vaihtuvakorkoisten osuus salkun sisällöstä on 
41 % ja kiinteäkorkoisia on 59 %.  
 

 
Vahinkoriskit: 

 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on pakollisten vakuutusten lisäksi va-
kuutettuna vapaaehtoisesti  ja sosiaali- ja terveystoimen asiakkaat maakunnan järjestämäs-
sä toiminnassa mukana ollessaan sekä henkilökunta matkustaessaan enintään 1 kk kestä-
villä virkamatkoilla. Kuntayhtymän toiminta on vakuutettu julkisyhteisön vastuuvakuutuksella 
vahingonkorvausvelvollisuuden varalta sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetusta varalli-
suusvahingosta. Rakennukset ja irtaimisto on vakuutettu omaisuusriskivakuutuksella täy-
destä arvosta ennalta arvaamattomien vahinkojen varalta (all risk). Kuntayhtymän hallituk-
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sen jäsenet ja varajäsenet sekä nimetyt viranhaltijat on vakuutettu hallinnon vastuuvakuu-
tuksella. 

 
 
 
Arvio keskeneräisten riita-asioiden todennäköisestä vaikutuksesta 
 
Kolmesta kuntayhtymän tekemästä hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. 
Kahdessa tapauksista on vaadittu kuntayhtymää maksamaan hyvitysmaksu. Toisessa näis-
tä tapauksessa hyvitysmaksuvaatimuksen määrä on 157 584,00 €, mutta toisessa tapauk-
sessa ei ole ilmoitettu vaatimuksen täsmällistä määrää.  
 
Kaarinan kaupunki vaatii Kainuun sotea maksamaan 112 553,94 € asiakkaan jälkihuollosta 
aiheutuneista kustannuksista. Kainuun sote on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-
oikeudelta, koska hallinto-oikeus ei ollut asiasta yksimielinen.  

 

1.2 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus toteaa, että sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymässä järjestetty asian-
mukaisella ja riittävällä tavalla. 

Hallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lakisääteiset tehtävät on suoritettu ao. 
lakeja ja säädöksiä noudattaen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 
on 19.6.2013 hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet kuntayhtymässä 
noudatettavaksi. 
 
Tilivelvolliset viranhaltijat ovat omalta osaltaan puolivuosittain raportoineet kuntayhtymän 
johtajalle ja hallitukselle sisäisen valvontansa järjestämisestä. Raporteissa kuvattu sisäisen 
valvonnan laajuus vaihtelee eri tulosalueiden koosta ja toiminnasta johtuen 1-10 sivun mit-
taisena.  

 
Osana riskienhallintaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vakuutukset 
ovat ajan tasalla (kilpailutettu syksyllä 2012) ja riittävän kattavat. Maakunnassa ei ole tapah-
tunut kuluneella tilikaudella merkittävässä määrin sellaisia vahinkotapahtumia jotka olisivat 
edellyttäneet korvauksia joko kuntayhtymälle itselleen, kuntayhtymän työntekijälle tai ulko-
puoliselle taholle.  Terveysperusteiset poissaolot (työtapaturmat ja sairauspoissaolot) ovat 
vuonna 2013 alle 200 henkilötyövuotta (188,9 HTV).  Sairauspoissaolot per työntekijä vuon-
na 2013 ovat olleet 14,2 työpäivää/henkilötyövuosi.  

 
Potilasasiamieheen otettiin toimintavuonna yhteyttä 1580 kertaa (v.2012 yhteydenottoja oli 
1592 kertaa).  
 
Yhteydenottoja lisäys on jakautunut eri toimipisteiden kesken, eikä lukujen perusteella ole 
havaittavissa selvää nousupiikkiä minkään yksikön kohdalla. Tarkasteltaessa yhteydenotto-
jen määriä eri aihealueiden pohjalta, on havaittavissa muutoksia edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Hoitoa koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet, samoin potilas- ja lääkevahinkoepäi-
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lyä koskevat yhteydenotot. Sen sijaan hoitoon pääsyä koskevissa yhteydenotoissa on ta-
pahtunut selvä väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten yhteydenottoja oli poti-
laan saamaan hoitoon liittyen, joka nousi suurimmaksi yhteydenoton aiheeksi jo vuonna 
2012 ohi potilas- ja lääkevahinkoasioita koskevien yhteydenottojen. 

 
 

Potilasvakuutuskeskuksen ratkaisemista vahinkoilmoituksista johti korvauksen maksami-
seen kuntayhtymän osalta 32 korvauspäätöstä, joka on 43,8 % vakuutuskeskuksen ratkai-
semasta 73 ilmoituksesta.  

 
Maakunta maksoi toimintavuonna vakuutusmaksuja Potilasvakuutuskeskukselle 
1 120 743,90 euroa (v. 2012 vakuutusmaksut olivat 522 290,58 euroa). 

 
Henkilöriskien osalta on varahenkilöjärjestelmä, mutta se kaipaa kehittämistä etenkin, jos 
eräiden avainhenkilöiden poissaolot jatkuisivat pitemmän ajan. 
 
Tietoturvapolitiikka, joka on hyväksytty hallituksessa 8.5.2013 /  § 221, on hallinnollinen oh-
je, joka määrittelee tietoturvan päämäärät ja tavoitteet, vastuut, toteutuskeinot sekä seuran-
nan kuntayhtymässä. Tietoturvapolitiikka on voimassa toistaiseksi ja voimassaolo jatkuu, 
ellei sitä nimenomaisesti kumota. Tietoturvatyön päämäärä on turvata Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen 
keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien joutuminen ulkopuolisille sekä 
estää niiden valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristymi-
nen, sekä minimoida aiheutuvat vahingot. Normaaliajan toiminnan tietojenkäsittelyn turvaa-
misen lisäksi varaudutaan toiminnan keskeyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä toipumiseen.  
 
Materiaalipalvelut muutti Kainuun keskussairaalan tiloissa saneerattuihin tiloihin vuoden 
2013 keväällä. Vuonna 2013 hankintatoimisto teki 42 tarjouskierrosta, jotka ilmoitettiin han-
kintailmoitukset.fi sivuilla. Omia hankintaoikaisuja tehtiin kaksi kappaletta ja keskeytettiin 
hankinta.  Pienhankintakierroksia tehtiin 29 kappaletta ja Erva –alueen hankintakierroksia 
toteutui 12 kappaletta. Oikaisuvaatimuksia saatiin kaksi ja markkinaoikeuteen valitettiin kol-
mesta hankintapäätöksestämme. 

 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sopimusten voimassaoloa ja sopi-
musehtoja seurataan Dynasty -ohjelman sopimushallinta osion avulla. Erityinen huomio so-
pimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja. Sopimusten määrä-
aikojen valvomisessa on kehitettävää ja se on saatava systemaattisemman seurannan pii-
riin. 

 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sisäinen tarkastus on ostettu Kainuun 
Liitolta. Sisäisen tarkastuksen laajuus on kattanut kuntayhtymän koko toimintakentän. Kulu-
neella tilikaudella sisäinen tarkastus ei havainnut olennaisia virheitä Kainuun sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kuntayhtymän toiminnassa. Vuoden 2014 talousarviossa on varattu määrä-
rahat kuntayhtymän oman päätoimisen sisäisen tarkastajan palkkaukseen.  
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1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus   

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen  

 
Taulukko 10. Tuloslaskelma ja tunnusluvut                 

TULOSLASKELMA  JA  SEN  TUNNUSLUVUT

SOSIAALI- JA TH KUNTYHTYMÄ JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ

2013

1 000 €

Toimintatuotot 312 090

Toimintakulut -303 697

Toimintakate 8 393

Rahoitustuotot ja -kulut

  Korkotuotot 3

  Muut rahoitustuotot 189

  Korkokulut -65

  Muut rahoituskulut -314

Vuosikate 8 206

Poistot ja arvonalentumiset -4 741

Tilikauden tulos 3 465

Poistoeron muutokset -85

Varausten muutokset -74

Rahastojen muutokset 90

Tilikauden yli-/alijäämä 3 396

TULOSLASKELMAN   TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,8

Vuosikate / Poistot, % 173,1
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1.3.2 Toiminnan rahoitus  

Taulukko 11. Konsernin rahoituslaskelma     

KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMA

KAINUUN SOTE KONSERNI

2 013

1 000 €

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

   Vuosikate 8 206

   Tulorahoituksen korjauserät           510

8 716

Investointien rahavirta

   Investointimenot 10 720

   Rahoitusosuudet investointimenoihin -49

   Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -269

-10 402

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 686

Rahoituksen kassavirta

  Antolainauksen muutokset

   Antolainasaamisten lisäykset 0

Lainakannan muutokset

   Pitkäaikaisten lainojen vähennys -708

   Lyhytaikaisten lainojen muutos 0

-708

Oman pääoman muutokset 1 294

Muut maksuvalmiuden muutokset

   Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -39

   Vaihto-omaisuuden muutos -108

   Saamisten muutos -7 752

   Korottomien velkojen muutos 21 605

14 292

Rahavarojen muutos 12 606

Rahavarojen muutos

   Kassavarat 31.12. 12 737

   Kassavarat  1.1. 131

12 606

Investointien tulorahoitus % 76,9

Lainanhoitokate 10,7

Kassan riittävyys, pv 12,8  
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1.4 Rahoitusasema  

1.4.1 Tase ja sen tunnusluvut   

 
Taulukko 12.  Kuntayhtymän tase 
KUNTAYHTYMÄN TASE

KAINUUN SOTE KONSERNI

VASTAAVAA 2013 VASTATTAVAA 2013

1000 € 1000 €

A  PYSYVÄT VASTAAVAT 44 816 A  OMA PÄÄOMA 18 310

I   Aineettomat hyödykkeet 3 711 I  Peruspääoma 13 178

   1. Aineettomat oikeudet 912 IV Muut omat rahastot 1 196

   2. Muut pitkävaikutteiset menot 2799 V Edellisten tilikausien yli/allijäämä 540

 VI Tilikauden yli/alijäämä 3 396

II  Aineelliset hyödykkeet 40 996

  1. Maa- ja vesialueet 274 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

  2. Rakennukset 29052    VARAUKSET 159

  3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 2979   1. Poistoero 159

  4. Koneet ja kalusto 4636

  6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset 4055 C  PAKOLLISET VARAUKSET 3 044

  2. Muut pakolliset varaukset 3 044

III  Sijoitukset 109

  1.Osakkeet ja osuudet 109 D  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 921

  1. Valtion toimeksiannot 381

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 753   2. Lahjoitusrahastojen pääomat 284

  1.  Valtion toimeksiannot 363   3. Muut toimeksiantojen pääomat 256

  2.  Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 134

  3.  Muut toimeksiantojen varat 256 E  VIERAS PÄÄOMA 50 428

I  Pitkäaikainen 2 000

C VAIHTUVAT  VASTAAVAT 27 293   2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 1 200

I  Vaihto-omaisuus 1 503   3  Lainat julkisyhteisöiltä 800

  1. Aineet ja tarvikkeet 1 503

  2. Keskeneräiset tuotteet II Lyhytaikainen 48 428

  2. Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 300

II Saamiset 13 053   3  Lainat julkisyhteisöiltä 200

  Lyhytaikaiset saamiset 13 053   5. Saadut ennakot 19

  1. Myyntisaamiset 7 985   6. Ostovelat 17 002

  3. Muut saamiset 1 493   7. Muut velat 123

  4. Siirtosaamiset 3 575   8. Siirtovelat 30 784

IV Rahat ja pankkisaamiset 12 737 VASTATTAVAA  YHTEENSÄ 72 862

TASEEN  TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA  YHTEENSÄ 72 862 Omavaraisuusaste, % 25

Suhteellinen velkaantuneisuus 16

Kertynyt yli-/alijäämä, 3 936

Lainakanta 31.12. 2 500  
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1.5 Kokonaistulot ja –menot   

 
Taulukko 13.  Kuntayhtymän kokonaistulot ja -menot 
KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT

KAINUUN SOTE KONSERNI

2013 2013

TULOT (ulkoiset) 1 000 e % MENOT (ulkoiset) 1 000 e %

Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta

Toimintatuotot 312 090 99,3 Toimintakulut 303 697 96,3

Verotulot 0 0,0    -valmistusomaan käyttöön 0 0,0

Valtionosuudet 0 0,0 Korkomenot 65 0,0

Korkotuotot 3 0,0 Muut rahoituskulut 314 0,1

Muut rahoitustuotot 189 0,1 Satunnaiset kulut 0 0,0

Satunnaiset tulot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät 510 0,2 0,0

0,0 0,0

Investoinnit 0,0 Investoinnit 0,0

Rahoitusosuudet 49 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 10 720 3,4

Käyttöomaisuuden myyntitulot 269 0,1  0,0

0,0  0,0

Rahoitustoiminta 0,0 Rahoitustoiminta 0,0

Antolainojen vähennykset 0 0,0 Antolainojen lisäykset 0 0,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Pitkäaik.lainojen vähennys 708 0,2

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 Lyhyt aik.lainojen vähennys 0 0,0

Oman pääoman lisäykset 1 294 0,4 Oman pääoman vähennykset 0 0,0

TULOT YHTEENSÄ 314 404 100,0 MENOT YHTEENSÄ 315 504 100,0  
 

1.6 Konsernin toiminta ja talous  

1.6.1 Konsernirakenne 

 
Kainuun maakunta -kuntayhtymällä ei ole tytäryhteisöjä eikä kuntayhtymä ole jäsenenä mis-
sään kuntayhtymässä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymä on osakkaana 
pohjoisten sairaanhoitopiirien yhteisesti omistamassa Medi Tieto Oy:ssä (omistusyhteysyh-
teisö) 11,59 prosentin osakepääomaosuudella. 

 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymällä on yksi liikelaitosta; Kainuun Työter-
veys -liikelaitos, joka yhdistetään erikseen kuntayhtymän taseeseen. Taseessa on eliminoitu 
kuntayhtymän ja liikelaitoksen keskinäinen rahaliikenne.  Lisäksi Kainuun sosiaali- ja tervey-
denhuollon –kuntayhtymä on omistajana Pohjois-Suomen laboratoriokeskus –
liikelaitoskuntayhtymässä 10.6 prosentin osuudella. Muita omistajia ovat Keski-Pohjanmaan 
erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Lapin, Länsi-Pohjan ja Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. 
 
Kuntayhtymällä ei ole taseyksikkönä käsiteltäviä rahastoja. Toimeksiantojen pääomissa on 
testamenttilahjoituksena saatu Kainuun keskussairaalan sairaanhoitajien rahasto.  

 
Liikelaitosten toimintaa on selostettu kohdissa  1.1.6 
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1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet 

1.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely 

 
Kainuun maakunta –kuntayhtymän jäsenkunnat maksoivat marraskuussa 2012 sopimuksen 
mukaisesti edellisiltä vuosilta kertyneet alijäämät maakunnalle. Vuoden 2012  maakunnan 
toiminnasta aiheutuva lisämaksuosuus 10,632 miljoonaa euroa kirjattiin tilinpäätökseen 
saamisiin ja kunnat maksoivat sen Kainuun maakunta kuntayhtymälle vuoden 2013 aikana. 
Näin toimintansa päättävän Kainuun maakunta –kuntayhtymän ali/ylijäämäksi jäi 0 euroa 
maakunnan taseen oman pääoman yli/alijäämä -tilille. 
 
1.1.2013 toimintansa aloittaneelle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle ei 
näin ollen siirtynyt aloittavassa taseessa Kainuun maakunta-kuntayhtymältä edellisvuosilta 
kertynyttä alijäämää. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tuloslaskelma vuodelta 2013 ilman lii-
kelaitosta osoittaa ylijäämää 3 444 936,78 euroa, sen jälkeen kun jäsenkunnille on merkitty 
tilinpäätöksessä palautettavaksi 3 444 936,78 euroa maksuosuuksien vähennystä. 
 
Kainuun Työterveys -liikelaitoksen alijäämä ennen varauksia oli 55 783, 37 euroa. Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän virallinen tilikauden tulos liikelaitos mukaan luki-
en osoittaa ylijäämää yhteensä 3 389 153,41 euroa. 
 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon  kuntayhtymän tilikauden tulos liikelaitokset mukaan 
lukien osoittaa varausten ja rahastosiirtojen jälkeen ylijäämää 3 394 153,44 euroa.  
 
Hallitus esittää, että vuoden 2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon  kuntayhtymän yli-
jäämä 3 444 936,78 euroa ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksen alijäämä 50 783,34 euroa 
kirjataan tilinpäätöksessä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän taseen 
omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. 
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1.8 Talousarvion toteutuminen   

1.8.1 Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

 
SOTE KUNTAYHTYMÄ   

(sisältää TTH -liikelaitoksen)                 

1 000 €

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013 Toteuma %

Muutos TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP -

13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 309 619 308 442 312 286 307 940 98,6 -1,4 -4 346 -0,2 -502

   Myyntituotot 275 175 273 691 277 513 272 965 98,4 -1,6 -4 548 -0,3 -726

./. Jäsenkunnilta 248 010 255 900 255 900 252 455 98,7 -1,3 -3 445 -1,3 -3 445

   Maksutuotot 23 063 23 478 23 499 23 384 99,5 -0,5 -115 -0,4 -94

   Tuet ja avustukset 8 059 8 156 8 157 7 683 94,2 -5,8 -474 -5,8 -473

   Muut tuotot 3 322 3 117 3 117 3 908 125,4 25,4 791 25,4 791

TOIMINTAKULUT 302 459 308 826 308 699 299 723 97,1 -2,9 -8 976 -2,9 -9 103

Palkat ja palkkiot 122 336 124 146 124 292 122 908 98,9 -1,1 -1 384 -1,0 -1 238

Henkilösivukulut 34 943 33 673 33 709 34 065 101,1 1,1 356 1,2 392

   Henkilöstökulut 157 279 157 819 158 001 156 973 99,3 -0,7 -1 028 -0,5 -846

       Asiakaspalvelujen ostot 52 724 52 306 51 983 50 106 96,4 -3,6 -1 877 -4,2 -2 200

       Muut palvelujen ostot 42 236 44 536 44 465 41 511 93,4 -6,6 -2 954 -6,8 -3 025

   Palvelujen ostot yhteensä 94 960 96 842 96 448 91 617 95,0 -5,0 -4 831 -5,4 -5 225

   Aineet ja tavarat 20 917 23 692 23 692 23 403 98,8 -1,2 -289 -1,2 -289

   Avustukset 16 689 17 151 17 186 15 090 87,8 -12,2 -2 096 -12,0 -2 061

   Vuokrat 11 685 12 381 12 411 11 928 96,1 -3,9 -483 -3,7 -453

   Muut kulut 929 941 961 712 74,1 -25,9 -249 -24,3 -229

TOIMINTAKATE 7 160 -384 3 587 8 217 229,1 129,1 4 630 -2 240,4 8 601

   Rahoituskulut ja -tuotot -441 -421 -425 -174 40,9 -59,1 251 -58,7 247

VUOSIKATE 6 719 -805 3 162 8 043 254,4 154,4 4 881 -1 099,3 8 848

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 291 -5 110 -5 110 -4 654 91,1 -8,9 456 -8,9 456

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

TILIKAUDEN TULOS 2 428 -5 915 -1 948 3 389 -174,0 -274,0 5 337 -157,3 9 304

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 428 -5 915 -1 948 3 389 -174,0 -274,0 5 337 -157,3 9 304

Laskenn

allinen 

TP 2012 

(sis 

Pnka) TA 2013

 

SOTE KUNTAYHTYMÄ      

(ilman TTH -liikelaitoksta)                                   

1 000 €

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 304 395 303 472 307 316 303 332 98,7 -1,3 -3 984 0,0 -140

   Myyntituotot 269 951 268 721 272 543 268 370 98,5 -1,5 -4 173 -0,1 -351

./. Jäsenkunnilta 248 010 255 900 255 900 252 455 98,7 -1,3 -3 445 -1,3 -3 445

   Maksutuotot 23 063 23 478 23 499 23 384 99,5 -0,5 -115 -0,4 -94

   Tuet ja avustukset 8 059 8 156 8 157 7 670 94,0 -6,0 -487 -6,0 -486

   Muut tuotot 3 322 3 117 3 117 3 908 125,4 25,4 791 25,4 791

TOIMINTAKULUT 297 308 304 259 304 132 295 072 97,0 -3,0 -9 060 -3,0 -9 187

Palkat ja palkkiot 119 899 121 817 121 963 120 699 99,0 -1,0 -1 264 -0,9 -1 118

Henkilösivukulut 34 272 33 065 33 101 33 493 101,2 1,2 392 1,3 428

   Henkilöstökulut 154 171 154 882 155 064 154 192 99,4 -0,6 -872 -0,4 -690

       Asiakaspalvelujen ostot 52 718 52 304 51 981 50 104 96,4 -3,6 -1 877 -4,2 -2 200

       Muut palvelujen ostot 40 561 43 263 43 192 39 990 92,6 -7,4 -3 202 -7,6 -3 273

   Palvelujen ostot yhteensä 93 280 95 567 95 173 90 094 94,7 -5,3 -5 079 -5,7 -5 473

   Aineet ja tavarat 20 814 23 572 23 572 23 318 98,9 -1,1 -254 -1,1 -254

   Avustukset 16 689 17 151 17 186 15 090 87,8 -12,2 -2 096 -12,0 -2 061

   Vuokrat 11 448 12 146 12 176 11 685 96,0 -4,0 -491 -3,8 -461

   Muut kulut 907 941 961 693 72,1 -27,9 -268 -26,4 -248

TOIMINTAKATE 7 087 -787 3 184 8 260 259,5 159,5 5 076 -1 149,0 9 047

   Rahoituskulut ja -tuotot -442 -421 -421 -173 41,1 -58,9 248 -58,9 248

VUOSIKATE 6 645 -1 208 2 763 8 087 292,7 192,7 5 324 -769,2 9 295

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 264 -5 110 -5 110 -4 642 90,8 -9,2 468 -9,2 468

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

TILIKAUDEN TULOS 2 381 -6 318 -2 347 3 445 -146,8 -246,8 5 792 -154,5 9 763

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 381 -6 318 -2 347 3 445 -146,8 -246,8 5 792 -154,5 9 763

Laskenn

allinen 

TP 2012 

(sis 

Pnka) TA 2013

 
Tilinpäätös 2012 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2013 lukujen kanssa, koska vuoden 2012 luvut 

sisältävät Puolangan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä vanhuspalvelujen kustannukset 
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1.8.1.1 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 

 
Strategiakartta 2013–2020 (kaksi valtuustokautta) 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 3.12.2012, yhtymävaltuusto 17.12.2012 

 
Näkökulmat  Strategiset päämäärät 

 
 
Asiakas ja asukas 
 
  
 
 
Henkilöstö ja 
uudistuminen 

 
 
Johtaminen, 
ja palvelujen 
järjestäminen  
 
 
 
Talous 
 
 
 
 
 

 

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2013–2020. Strategiset pää-

määrät näkökulmittain  

 

Toiminta-ajatus 

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. 

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

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä.  Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita 

 

 

 

1. Kainuulaisten terveys, toimin-
takyky ja hyvinvointi paranevat 
sekä hyvinvointi- ja terveyserot 
kaventuvat 
 
 
Asiakas saa tarpeenmukaiset 
palvelut oikea-aikaisesti ja asia-
kas on tyytyväinen saamiinsa 
palveluihin 

2. Asiakas saa tarpeenmukaiset 
palvelut oikea-aikaisesti ja on 
tyytyväinen saamiinsa palvelui-
hin 

7. Tasapainoinen talous  
 

8. Toimintatapojen ja -tarpeiden 
yhteensovittaminen kustannus-
tehokkaasti 
 

3. Henkilöstön hyvinvointi 4. Osaava, motivoitunut ja riittä-
vä henkilöstö (tarkoituksenmu-
kainen henkilöstöresurssi) 

6. Palvelut ja tuotantotavat uu-
distetaan harkiten (asiakasnä-
kökulma huomioiden) 

5. Hyvä yhteistoiminta, esimies-
työ ja johtaminen (toimiva johta-
misjärjestelmä) 
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Asiakas ja asukas  

Strategiset 
päämäärät  
(sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavuttaa) 

Kriittiset menes-
tystekijät 
(missä on onnis-
tuttava, jotta sito-
viin tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet 2013 
(mitä on tehtävä 
sitovien tavoitteiden 
toteutumiseksi ja 
kuka toteuttaa) 

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

Toteuma 

1. Kainuulais-
ten terveys, 
toimintakyky ja 
hyvinvointi 
paranevat sekä 
hyvinvointi- ja 
terveyserot 
kaventuvat 
 
 

1.1 Ennaltaehkäi-
sevään työhön 
panostetaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Terveyden ja 
hyvinvoinnin edis-
täminen perustuu 
näyttöön ja väes-
tön palvelutar-
peeseen 
 
 
 
1.3 Osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden 
edistäminen, vas-
tuunotto omasta 
ja yhteisön hyvin-
voinnista 
 

1.1 Tunnistetaan ja 
kohdennetaan palve-
lut eniten palveluja 
tarvitseville 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Näyttöön perus-
tuvat työ- ja hoito-
menetelmät ovat 
laajalti käytössä so-
siaali- ja terveyspal-
veluissa ja väestön 
palvelutarve on selvi-
tetty 
 
1.3 Osallistutaan 
hyvinvointikertomuk-
sen laatimiseen ja 
seurataan hyvinvoin-
nin kehitystä  

1.1 ja 1.2 Kansantau-
tien vakioitu summain-
deksi, vakioitu sairas-
tavuusindeksi, sijoit-
tuminen TEA-viisarin 
vertailussa, PYLL-
indeksi 
 
 
 
 
 
1.2 Palvelutarveselvi-
tys, eri asiakasryhmien 
palvelujen käytön kas-
vu on hallittua 
 
 
 
 
 
1.3 Yhteistyöverkosto-
jen ja kehittäjäasiak-
kaiden määrä 

1.1. ja 1.2 Tieto on käy-
tettävissä vain joka toi-
nen vuosi 
1.1 TEA-viisari: tieto 
yhden vuoden viiveellä.  
Viimeisin tieto v. 2012: 
Kainuu 74.0 pistet-
tä/koko maa 60.1 pistet-
tä 
1.1 PYLL -indeksi; ei 
käytettävissä 
 
1.2 Palveluprosesseja 
uudistettu ja kohdennet-
tu 
 
 
 
 
 
 
1.3 Hyvinvointikertomus 
käytössä seitsemässä 
kunnassa 

2. Asiakas saa 
tarpeenmukai-
set palvelut 
oikea-aikaisesti 
ja on tyytyväi-
nen saamiinsa 
palveluihin 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Sosiaali- ja 
terveyspalvelut 
tuotetaan oikea-
aikaisesti ja hoi-
toonpääsy toteu-
tuu 
 
 
2.2 Riittävä, 
osaava, palvelual-
tis henkilöstö, 
asiakaskeskeinen 
työote 
 
 
 
 
 
 
2.3 Kilpailukykyi-
set, laadukkaat ja 
houkuttelevat 
palvelut muihin 

2.1 Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumista 
seurataan 
 
 
 
 
 
2.2 Asiakaspalvelu-
koulutuksen järjes-
täminen 
 
2.2 Reaaliaikaisen 
asiakaspalautejärjes-
telmän kehittäminen  
 
 
 
 
2.3 Toimiva yhteis-
työverkosto (kehite-
tään palvelujen käy-
tön suhteessa) 

2.1. Hoito- ja palvelu-
takuu toteutuvat ja 
poikkeamat raportoi-
daan 
 
 
 
 
2.2 Asiakaspalvelu-
koulutukseen osallistu-
jat 
 
2.2 Asiakaspalaute-
kyselyn palautteesta 
90 % tasolla hyvä tai 
erinomainen 
 
 
 
2.3 Eri asiakasryhmien 
palvelujen käytön kas-
vu on hallittua 
 

2.1 Välitön yhteyden-
saanti toteutuu säädös-
ten mukaisesti. 
Sairastavuus ja etenkin 
sairaalapalveluiden käyt-
tö on koko maata ylei-
sempää. 
 
2.2 Asiakaslähtöisyys on 
ollut keskeisenä ydinsi-
sältönä koulutuksissa 
 
2.2 Otettu käyttöön QPro 
–järjestelmässä asia-
kaspalautekysely, jonka 
mukaan tulosten kes-
kiarvo vuonna 2013 oli 
4.5. (asteikko 1-5)  
 
2.3 Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma 
tehty ja ollut lausunnolla 
kunnissa. Toimeentulo-
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verrattuna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Käynnistetään 
oman ja ostopalvelu-
jen mittaaminen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Mittarit tehty 
 
 

tuen piirissä olevien 
asukkaiden määrä on 
ollut laskusuuntainen  
viime vuodet, mutta 
tukea saaneita on 
enemmän kuin koko 
maassa keskimäärin. 
Vammaispalveluiden 
piirissä on huomattavasti 
enemmän asiakkaita 
kuin koko maassa. 
 
2.3 Analysoitu ostopal-
velujen ja oman toimin-
nan suhdetta.  Mittareita 
ei vielä tehty. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Toimenpiteet 2013 

 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

3. Hyvinvoiva 
henkilöstö 

3.1 Henkilöstön 
hyvä toimintakyky 
ja työtyytyväisyys 
 
 
 
 
 
3.2 Työilmapiiri, 
työolosuhteet ja 
kannustava henki-
löstöpolitiikka, 
henkilöstön yh-
denvertainen 
kohtelu  
 
3.3 Vaikuttamis-
mahdollisuudet: 
oman työn kehit-
täminen monen 
ikäisen organisaa-
tion jäsenten ky-
vykkyyden hyö-
dyntäminen ja 
huomioiminen 
(myös osatyöky-
kyiset) 
 

3.1 Ennaltaehkäise-
vä toiminta ja työsuo-
jelun kehittäminen 
(työympäristön vaa-
roja ja haittoja arvioi-
daan jatkuvasti ja 
työnkuormitusta seu-
rataan) 
 
3.2 Työhyvinvointi-
kartoituksen pohjalta 
tehtävä työhyvinvoin-
tisuunnitelma 
 
 
 
3.3 Osaamisrekisteri 
ja sisäistä resurssi-
pankkia kehitetään 
 
 
 
 
 
 
3.3 Palkitseva aloite-
järjestelmä 
 

3.1 Sairauspoissaolo-
jen, työtapaturmien ja 
ylitöiden myönteinen 
kehitys. Keskimääräi-
nen eläkkeelle siirty-
misikä nousee 0,5 
vuotta/vuosi 
 
 
3.2 Työhyvinvointi-
kyselyn myönteinen 
kehitys, suurin osa 
tuloksista hyvällä ta-
solla  
 
 
3.3 Osaamisrekisteri 
käytössä 
 
 
3.3 Ennen eläkeikää 
eläkkeelle siirtyvien 
lukumäärä vuosittain 
 
 
3.3 Aloitejärjestelmä 
kehitetty 
 

3.1 Sairauspoissaolojen 
määrä v 2013 yhteensä 
45.781 työpäivää.  Kes-
kimääräinen eläkkeelle 
siirtymisikä on 59,4 v. (v. 
2011; 59,9 v.) 
 
 
 
3.2 Tehdään vuonna 
2014. 
 
 
 
 
 
3.3. Tutkintotiedot kerät-
ty rekisteriin 
 
 
3.3 Varhaiseläkkeelle 
jääneet 34 hlöä (v. 2012 
82 hlöä) 
 
 
3.3 Kehitystyö aloitettu 
 

4. Osaava, mo-
tivoitunut ja 
riittävä henki-
löstö 

4.1 Kehittymisha-
lukkuus ja positii-
vinen ammattiyl-
peys 
 
4.2 Ammattitaitoi-
sen henkilöstön 

4.1 Työyksiköihin 
jatkuvan parantami-
sen periaate 
 
 
4.2 Ammattiryhmä-
kohtaiset rekrytointi-

4.1 Täydennyskoulu-
tus on 3–5 tp/hlö (kes-
kiarvo) 
 
 
4.2. Vakituisten va-
kanssien täyttöaste 

4.1 2.3 pv/hlö 
 
 
 
 
4.2. Tietoa ei saatavilla 
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saatavuus ja mi-
toitus 
 

suunnitelmat ovat 
käytössä v. 2013 

 
 

 
 

 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen   

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Toimenpiteet 2013 Mittarit/ arviointi-
kriteerit 
 

Toteuma 

5. Hyvä yhteis-
toiminta, esi-
miestyö ja joh-
taminen (toimi-
va johtamisjär-
jestelmä) 

5.1 Keskeiset 
hoito- ja palvelu-
ketjut sekä pro-
sessit on kuvattu 
ja niitä päivitetään 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Vuorovaikut-
teinen johtamis-
kulttuuri ja toimi-
vat kokouskäy-
tännöt 
 
 
 
5.3 Oikeudenmu-
kainen, osaava ja 
vastuullinen joh-
taminen 
5.4 Selkeät peli-
säännöt ja niiden 
noudattaminen 
(päätösvalta on 
delegoitu selkeäs-
ti) 
 
 
 
 
 
5.5 Potilas- ja 
työturvallisuus 
ovat keskeinen 
osa hoidon ja 
palveluiden laatua 
 

5.1 Prosessien 
ulkoinen ja sisäi-
nen auditointi stra-
tegian mukaista ja 
toteutuu tehdyn 
suunnitelman mu-
kaan (sisäiset ar-
vioijat/tulosalueen 
johtajat) 
 
 
5.1 Uusi sairaala 
projekti uudistaa 
osaltaan hoito- ja 
palveluketjuja (esh, 
pth, soshuolto) 
 
5.2 Avoimuus, yhtei-
söllisyys, palvelujen 
laadun kehittäminen, 
jatkuva oppiminen, 
jatkuva panostami-
nen ja kannustami-
nen 
 
5.3 Esimieskoulutus 
ja lähiesimiestyön 
tukeminen 
 
5.4 Johtamisen audi-
tointi, johdon katsel-
mukset ja itsearvioin-
ti tulosalueittain 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 HaiPro-ohjelman 
käytön tehostaminen 

5.1 Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit toteutuvat 
kappaletta/vuosi laatu- 
ja potilasturvallisuus-
suunnitelman mukai-
sesti  
 
 
 
 
5.1 Valitaan vuosittain 
työstettävät hoito- ja 
palveluketjut 
 
 
 
5.2 Säännölliset koko-
ukset määriteltynä 
 
5.2 Kehityskeskuste-
luiden käyntiaste on 
100 %  
 
 
5.3 Esimiesten osallis-
tuminen koulutukseen 
 
 
5.4 Johdon auditoin-
tien/johdon katselmuk-
sien lukumää-
rät/tulosalue 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 HaiPro -ilmoitusten 
hyödyntämien 
 
 

5.1 Toteutuneet muutoin 
paitsi suun terveyden-
huollon , mielenterveys- 
ja riippuvuuksien hoito-
palveluiden ja päivystys-
palveluiden vastuualueil-
la. Koko kuntayhtymän 
tasolla sisäiset arvioinnit 
toteutuneet 77 % ja ul-
koiset arvioinnit 50%. 
 
5.1 Uusi sairaala –
projektissa ja tulosalueil-
la kuvattu hoito- ja palve-
luketjuja; toteutunut. 
 
 
5.2 Toteutunut 
 
 
5.2 Toteutunut osittain 
 
 
 
 
5.3 Esimiehille järjestetty 
talous- ja esimieskoulu-
tuksia 
 
5.4 Johdon katselmuksia 
tehty sairaanhoidon pal-
veluiden tulosalueella 
kolme ja terveyden- ja 
shpalvelujen tulosalueel-
la 21. Varsinaisia johdon 
auditointeja yksi vuonna 
2013, joka on tehty ope-
ratiivisella vastuualueel-
la. 
 
5.5 HaiPro –ilmoituksia 
tehty yhteensä 2.548, 
joista on käsittelemättä 
225. 112 kehittämistoi-
menpidettä on suunnitel-
tu.  Käsitellyistä ilmoituk-
sista on 91 % tunnistettu 
tapahtumaan myötävai-
kuttavia tekijöitä. 
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6. Palvelut ja 

tuotantotavat 

uudistetaan 

harkiten (asia-

kasnäkökulma 

huomioiden) 

 

6.1 Palveluita ja 
etuuksia kehite-
tään ja uudiste-
taan tarpeenmu-
kaisesti (esim. 
sähköiset palve-
lut) 
 
6.2 Palveluiden 
tarkoituksenmu-
kainen järjestämi-
nen omana toi-
mintana ja osto-
palveluina 

6.1 Palveluraken-
neselvitys 2012 ja 
2013  
 
 
 
 
 
6.2 Päätettävä Itse 
tuotettavat/ ostopal-
velut (palvelustrate-
gia) 
 
 

6.1 Palveluiden arvi-
ointi tehty 
 
 
 
 
 
 
6.2 Ostopalvelujen 
osuus / oma toiminta 
(strategiassa huomioi-
daan palvelutarpeiden 
muutokset) 

6.1 Palvelurakenneselvi-
tys tehty v 2013 ja kunta-
liitosselvityksen esiselvi-
tyksessä mukana sote-
palveluissa 
 
 
 
6.2 Ostopalveluja otettu 
omaksi toiminnaksi kus-
tannuslaskennan ja pal-
velutarpeiden perusteel-
la 

 

Talous  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset menes-
tystekijät 

Toimenpiteet 2013 
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

7. Tasapainoi-
nen talous 
 

7.1 Kuntien ja 
kuntayhtymän 
talous on sidok-
sissa ja tasapai-
nossa toisiinsa 
 

7.1 Talouden hallinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Yhteissuunnitte-
lua palvelujen kehit-
tämisestä peruskun-
tien ja operatiivisen 
toiminnan kanssa 
 
7.1 Rahoitusmalliko-
keiluun osallistumi-
nen  
 
 
 
 
7.1 Terveydenhuol-
lon järjestämissuun-

7.1 Talousarvio toteu-
tuu suunnitellusti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Kuntajohdon ta-
paamiset säännöllises-
ti 
 
 
 
7.1 Rahoitusmalliko-
koiluun hakeminen 
 
 
 
 
 
7.1 Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitel-

7.1 Tilinpäätös olisi ollut 
6,8 milj. euroa ylijäämäi-
nen. Siitä kuitenkin pa-
lautettiin kunnille 3,4 milj. 
euroa, jolloin tilinpäätök-
sen loppusumma on 3,4 
milj. euroa ylijäämäinen.  
Toimintakulut olivat 2,2 
milj. euroa (0,8 %) pie-
nemmät kuin laskennal-
linen Tp2012.  Vuoden 
2013 alkuperäinen talo-
usarvio oli 6,3 milj. euroa 
alijäämäinen ja tilinpää-
tös 3,4 milj. euroa yli-
jäämäinen, jolloin tilikau-
den tulos oli 9,7 milj. 
euroa talousarviota pa-
rempi. Vastaavasti elo-
kuussa hyväksyttyyn 
muutettuun talousarvi-
oon nähden tilikauden 
tulos oli 5,8 milj. euroa 
parempi. 
7.1. Kuntajohdon ja Kai-
nuun liiton kanssa on 
pidetty säännölliset ta-
paamiset. 
 
 
7.1 Rahoitusmallikokei-
luun valmistaudutaan.  
Rahoitusmallikokeilusta 
on maininta Soten järjes-
tämislain loppuraportis-
sa. 
 
7.1 Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma 
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nitelman toteuttami-
nen 
 
7.1 Erikoissairaan-
hoidon järjestämis-
sopimuksen toteut-
taminen 
 
7.1 Resurssien uu-
delleen kohdentami-
nen 

ma. 
 
 
7.1 Erikoissairaanhoi-
don järjestämissopi-
mus tehty 
 
 
7.1 Tulosalueiden, 
vastuualualueiden 
kasvu-% 

on tehty ja on ollut lau-
sunnolla kunnissa 
 
7.1. Tehty ja hyväksytty 
 
 
 
 
7.1 Kuntayhtymä alitti 
oman toiminnan osalta 
sekä alkuperäisen talo-
usarvion (1,8 %) että 
elokuussa muutetun 
talousarvion (1,9%).  
Ylitystä tuli asiakaspal-
velujen ostoissa kun-
tayhtymiltä 2,4 milj. eu-
roa verrattaessa elo-
kuussa hallituksen hy-
väksymään muutettuun 
talousarvioon. Palvelujen 
ostot yhteensä alittuivat 
5,5 milj. euroa eli 5,7 % 
verrattaessa alkuperäi-
seen talousarvioon sekä 
5,1 milj. euroa eli 5,3 % 
verrattaessa elokuussa 
hallituksen hyväksymään 
muutettuun talousarvi-
oon. 
 

8. Toimintata-
pojen ja tarpei-
den yhteenso-
vittaminen kus-
tannustehok-
kaasti 
 

8.1 Huomioidaan 
väestömäärän ja -
rakenteen muutos 
 
 
 
 
8.2 Kustannusra-
kenne selvitetään  

8.1 Hoito- ja työme-
netelmien vaikutta-
vuus ja kustannus-
vaikuttavuus (tutki-
musnäyttö) 
 
 
8.2 Palveluiden kus-
tannusrakenteen 
kehittäminen ja sel-
vittäminen 
 
 

8.1 Kustannustietojen 
valtakunnallisessa 
vertailussa keskiarvo 
 
 
 
 
8.2 Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarvevaki-
oidut menot 
 
8.2 Sote:n nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas vrt. valta-
kunnallinen kehitys   

8.1. Vuoden 2012 suur-
ten ja keskisuurten kun-
tien vertailussa Kainuun  
tarvevakioidut menot 
olivat neljänneksi edulli-
simmat. 
 
 
 
 
 
8.2 Tietoa ei saatavilla 
 
 

 

Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2013. Uuden kuntayhtymän rakentami-
nen on ollut edelleen aikaa vievää mm. kaikki sopimukset on täytynyt tehdä uudelleen ja kilpailuttaa palveluita 
uudelle kuntayhtymälle.  Samaan aikaan ja samalla henkilökunnalla on hoidettu maakunta – kuntayhtymän lopet-
tamiseen liittyviä toimintoja kuten tilinpäätös. Kainuun maakunta – kuntayhtymän purkutehtävät jatkuivat vuoden 
loppuun saakka. Tietojärjestelmien käyttöönotot ovat edelleen olleet kesken mm. potilastietojärjestelmän ja säh-
köisen reseptin käyttöönotoilla. Tämä on vienyt henkilökunnalta suuresti aikaa. Hoito- ja palvelutakuu ei ole kaikilta 
osin toteutunut.  Suun terveydenhuollossa on ollut 400.000 euron uhkasakko. Hoitotakuujonojen purkamiseksi on 
lisätty omaa työtä lisätöinä ja ostopalveluina erityisesti suun terveydenhuollossa ja operatiivisella vastuualueella.  
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Talousosaamista on vahvistettu järjestetyillä talouden seurannan koulutuksilla. Talouden toteutumista seurataan 
kuukausittain ja käydään läpi eri tasojen johtoryhmissä.     
 
Alkuperäinen talousarvio oli 6,3 milj. euroa alijäämäinen.  Tilikauden tulos olisi ollut 6,8 milj. euroa ylijäämäinen 
(ero 13,1 milj. euroa), mutta ko. ylijäämästä palautettiin kunnille puolet eli 3,4 milj. euroa.  Tällöin tilikauden tulok-
seksi tuli 3,4 milj. euroa ylijäämäinen eli 9,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi.  Elokuussa hyväksyt-
tyyn muutettuun talousarvioon nähden tilikauden tulos oli 5,8 milj. euroa parempi. Henkilöstökuluissa alitus johtui 
lomapalkkavarauksen purkamisesta 0,6 milj. euroa ja lomarahan alitettua arvioidun 0,2 milj. euroa.  Palvelujen 
ostot yhteensä alittuivat 5,5 milj. euroa eli 5,7 % verrattaessa alkuperäiseen talousarvioon sekä 5,1 milj. euroa eli 
5,3 % verrattaessa elokuussa hallituksen hyväksymään muutettuun talousarvioon.  Avustukset alittivat sekä alku-
peräisen että muutetun talousarvion 2,1 milj. eurolla. 
 
 

 

 

Mitta-

rit/Tunnusluvut 

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 tavoite TP 2013 

Asukas, asiakas      

1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- ja terve-
yserot kaventuvat ja niitä seurataan pitkällä aikavälillä (THL/SOTKAnet; KELA/Kelasto; 
sairaanhoitopiirin tiedot; THL:n TEA-viisari) 

 

Vakioitu kansan-
tauti-indeksi (Ke-
la) laskee yhden 
yksikön vuodessa 
nykyisestä arvos-
ta 129,3 (v. 
2010).  

129,3 128,5 129,4 129,1 Tieto ei käytettävis-
sä 

Sairastavuusin-
deksi (id 184) 
laskee yhden 
yksikön vuosittain 
nykyisestä arvos-
ta 119,7 / 100 (v. 
2010) 

119,7 120,3 120,9 119,0 Tieto ei käytettävis-
sä 

PYLL-indeksi (id 
3138) 

vuosi 2009: 
8881,0 (koko 
maa 7599,0) 

tieto ei saa-
tavilla 

tieto ei saa-
tavilla 

 Tieto ei  
käytettävissä 

TEA-viisari (Kai-
nuu ylimmän 3. 
joukossa aktiivi-
suudessa) 

TEA-
aktiivisuus 
paras koko 
maassa, Kai-
nuu 71, koko 
maa ka 53 

tieto ei saata-
villa 

TEA-
aktiivisuus 
paras koko 
maassa 

 TEA-viisari: tieto 
yhden vuoden vii-
veellä.  Viimeisin 
tieto v. 2012: Kai-
nuu 74.0 pistet-
tä/koko maa 60.1 
pistettä  

2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja on tyytyväinen saamiinsa 
palveluihin 

 

Hoito- ja palvelu-
takuun toteutumi-
nen (poikkeamat 
raportoidaan) 

ESH:23 poti-
lasta, joilla 
odotusaika 
toimenpitee-

 Yli 3 kk odot-
tavia 63 ja yli 6 
kk odottavia 

Toteutuu 100 % Ei toteudu suun 

terveydenhuollossa, 

operatiivisella vas-

tuualueella, puhete-



 44 

seen yli 6 kk, 
PTH: hoitota-
kuu toteutuu 
suun th lukuun 
ottamatta 

73 rapiassa ja toiminta-

terapiassa 

Asiakaspalaute-
kysely 

ka. 4,12/5,0 tieto ei saata-
villa 

ei ole tehty ka. 4,18/5,0 ka 4,5 

 

Henkilöstö ja uudis-

tuminen 

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 tavoite  TP 2013 

3. Henkilöstön hyvinvointi  

Sairauspoissaolojen 
kehitys (tpv/HTV) 

42044 pv 44760 pv 
12,2pv/HTV 

47 015 pv 12 pv/HTV 14,2 pv/HTV 

Työtapaturmien ja 
ammattitautien kehi-
tys (tpv/HTV) 

 278 kpl  tpv/HTV 
vähenee 

 

Keskimääräinen 
siirtymisikä eläkkeel-
le nousee 

60 v. 59,9 v. (koko 
maa ka 59,8) 

 60,5 v. 59,4 v. 

Työhyvinvointi-
kyselyn kehitys 

ka 3,36   ka 3,36 Tehdään v 2014 

Ennen eläkeikää 
eläkkeelle siirtyvien 
lukumäärä 

     

4. Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö  

Täydennyskoulutus    3-5 tpv/työn-
tekijä 

2.3 pv/hlö 

Vakituisten 
vakanssien täyt-
töaste 

   80 Tieto ei 
käytettävissä 

 

Johtaminen, palve-

luiden järjestämi-

nen ja tuotantotavat 

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 tavoite TP 2013 

5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä)   

Ajantasaiset hoito- ja 
palveluketjut sekä 
prosessit 

   1–2 palveluket-
jua päivitetään 
(vastuu-
alueittain) 

Toteutunut 

Laatujärjestelmän 
ulkoiset ja sisäiset 
auditoinnit (kpl/v.) 

   2 ulkoista audi-
tointia/v. 
15 sis. auditoin-
tia/v. 

ulkoiset arvioin-
nit toteutuneet 
50 %, sisäiset 
arvioinnit toteu-
tuneet 77 % 

Kehityskeskustelujen 
toteutuminen (tavoite 
100 %) 

100 % Esimiesten 
vaihdoksen 
vuoksi eivät 
ole kaikilta 
osin toteutu-
neet 

käyty osittain 100 % Käyty osittain 



 45 

6. Palvelut ja tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkökulma huomioiden)  

Vuosittain kehitettä-

vät palvelu- ja hoito-

ketjut 

   1-2 hoitoketjua Toteutunut 

 

Talous TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 tavoite TP 2013 

7. Tasapainoinen talous  

Tilinpäätöksen vertai-

lutiedot 

  kasvu-% kasvu-% Tilinpäätöksen 

toimintakulut 0,8 

% pienemmät 

kuin laskennalli-

sessa v:den 

2012 tilinpäätök-

sessä, joka si-

sälsi Puolangan 

kulut kaikkien 

toimintojen osal-

ta 

8. Kustannustehokkuus (THL/SOTKAnet ja Kuntaliiton tiedot)  

Sosiaali- ja tervey-

denhuollon talous 

Kainuu (koko maa) 

(SOTKAnet) 

     

Sosiaali- ja terveys-
toimen nettokustan-
nukset euroa/asukas 

3219(3103)  3 224  Tietoa ei saata-

vissa 

Sosiaalitoimen netto-
kustannukset, eu-
roa/asukas 

1514(1505)  1 343  Tietoa ei saata-

vissa 

Terveystoimen net-
tokustannukset, eu-
roa/asukas  

1705(1598)  1 881  Tietoa ei saata-

vissa 

Perusterveydenhuol-
lon nettokustannuk-
set, euroa/asukas 

648 (605)  674  Tietoa ei saata-

vissa 

Erikoissairaanhoidon 
nettokustannukset, 
euroa/asukas 

1047 (974)  1206  Tietoa ei saata-

vissa 

Toimeentulotuki, 
euroa /asukas 

99 (118) 102 (120) 93  Tietoa ei saata-

vissa 

Sosiaali- ja terveys-
toimen kustannusten 
vertailu (ikävakioidut, 
tarvevakioidut me-
not) (Kuntaliitto) 

  kasvu-% kasvu-% Suurten ja kes-

kisuurten kunti-

en vertailussa 

ikävakioitujen 

kustannusten 

nousu edelliseen 
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vuoteen oli 68 

€/asukas (v. 

2011; 2353 €/as 

ja v 2012; 2421 

€/as). Vastaa-

vasti tarvevaki-

oidut kustannuk-

set nousivat 53 

€/as (v. 2011; 

2204 €/as ja v 

2012; 2257 €/as. 

 
 

1.8.1.2 Hallinto 

 
Vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto 

Perustehtävä 

Sote-kuntayhtymän johtaminen ja sen tukeminen. Kehittämisen ja suunnittelun ydintehtävänä on tukea organi-
saatiota tulosten saavuttamisessa ja tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Henkilöstön tukeminen resurssien 
kohdentamisessa suhteessa palvelutarpeeseen ja palvelujen järjestämisessä. 
 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, Avoimuus ja Luottamus, Oikeudenmukaisuus, Vastuullisuus 

Visio 2020 

Hallinto tulosalueena vastaa kuntayhtymän johtamisesta sisältäen kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäi-
sen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan toiminnan. Kuntayhtymän hallintoon kuuluu johdon tuki sekä kehittä-
minen ja suunnittelu – tulosyksiköt. Hallinto on arvostettu edellä kävijä johtamisosaamisen ja osallisuuden kehit-
tämisessä sekä antaa edellytykset laadukkaiden palveluiden järjestämisen kustannustehokkaasti. 
 

 

Asiakas ja asukas  

Strategiset 
päämäärät  

sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavut-
taa 

Kriittiset me-
nestystekijät 

missä on on-
nistuttava, jotta 
sitoviin tavoit-
teisiin päästään 

Toimenpiteet  

mitä on tehtävä 
sitovien tavoittei-
den toteutumiseksi 
ja kuka toteuttaa  

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista 
ja toteutumista mita-
taan 

Toteuma 
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1. Kainuulais-
ten terveys, 
toimintakyky ja 
hyvinvointi pa-
ranevat sekä 
hyvinvointi- ja 
terveyserot 
kaventuvat 

1.1 Riittävä ja 
ajantasainen 
tietotuotanto 
päätöksenteon 
tueksi 
 
 
 
 
 
 
1.2 Terveyttä 
edistävän toi-
minnan kehittä-
minen 
 
1.3 Asiakkaan 
vastuunoton 
kehittäminen 
omaan hyvin-
vointiin ja tervey-
teen liittyen 

1.4 Viestinnän 
kehittäminen 

1.1 Tuotetaan ja 
arvioidaan tutkit-
tua/näyttöön perus-
tuvaa tietoa hyvin-
voinnin tilasta ja en-
naltaehkäisevän työn 
vaikuttavuudesta 
sekä käytetään niitä 
ennakointiin 
 
 
1.2 Suunnitelma 
yhdessä kuntien 
kanssa 
 
 
1.3 Yhteistyön kehit-
täminen eri toimijoi-
den kanssa 
 
 
 
 
1.4 Ulkoisen ja sisäi-
sen viestintäsuunni-
telman tekeminen 

1.1 
Hyvinvointikertomus 
on käytössä 
kuntayhtymässä ja 
Kainuun kunnissa 
 
1.1 Syntyvät julkaisut, 
artikkelit, tutkimukset, 
selvitykset ja raportit 
(10 kpl/v) 
 
1.2 Suunnitelma tehty 
 
 
 
 
1.3 Matalan kynnyksen 
palvelujen 
lisääntyminen ja 
korjaavien palvelujen 
tarve vähentynyt 
 
 
1.4 
Viestintäsuunnitelma 
tehty 

1.1 Käytössä seitse-
mässä kunnassa 
 
 
1.1 Syntyneitä julkai-
suja  yms 13 kpl 
 
 
 
 
 
1.2 Työ aloitettu 
 
 
 
 
1.3 Matalan kynnyk-
sen palveluja kehitetty, 
työ jatkuu mm Hyvin-
vointi hakusessa –
hankkeen kautta 
 
 
1.4 Tehty 

2. Asiakas saa 
tarpeenmukai-
set palvelut ja 
on tyytyväinen 
saamiinsa pal-
veluihin 

2.1 Asiakkaat 
antavat palautet-
ta ja osallistuvat 
palveluiden ke-
hittämiseen 
 
 
 
 
 
2.2 Palvelujen 
suuntaaminen 
palvelutarpeen 
mukaan 
 
 
 
2.3 Asiakaskes-
keisen työotteen 
kehittäminen  

2.1 Kehittäjäasiak-
kaiden ja kokemus-
asiantuntijoiden hyö-
dyntäminen 
 
 
2.1 Reaaliaikainen 
asiakaspalautejärjes-
telmä 
 
2.2 Tuetaan hyvin-
vointikertomustiedon 
keräämistä ja hyväk-
sikäyttöä. 
 
 
 
2.3 Kehitetään palve-
luohjausta 

 

2.1 Kehittäjäasiakas ja 
kokemusasiantuntija-
asiakkaita 30 ja pro-
sessit 5-10 kpl/v, 1 
kehittäjäkylä 
 
2.1 Toimiva asiakas-
palautejärjestelmä 
käytössä 
 
2.2 Arviointitieto ja 
palaute on analysoitu 
ja siitä on johdettu 
toimintaa kehittävät 
toimenpide-ehdotukset 
(5 kpl/v) 
 
2.3 Palveluohjauksen 
toimintamalli kehitetty 

2.1 Kehittäjäasiakkaita 
30 kpl, 10 prosessia ja 
1 kehittäjäkylä 
 
 
 
2.1 Käytössä 
 
 
 
2.2 Toteutunut 5 kpl 
 
 
 
 
 
 
2.3 Kehitetty 

 

Henkilöstö ja uudistuminen  

Strategiset 
päämäärät  

sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavuttaa 

Kriittiset me-
nestystekijät 

missä on onnis-
tuttava, jotta 
sitoviin tavoittei-
siin päästään 

Toimenpiteet 

mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden 
toteutumiseksi ja 
kuka toteuttaa 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan 

Toteuma 
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3. Hyvinvoiva 
henkilöstö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Henkilöstön 
hyvä toimintaky-
ky ja työtyytyväi-
syys  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Työilmapiiri, 
työolosuhteet ja 
kannustava hen-
kilöstöpolitiikka, 
henkilöstön yh-
denvertainen 
kohtelu  
3.3 Vaikuttamis-
mahdollisuudet: 
oman työn kehit-
täminen monen 
ikäisen organi-
saation jäsenten 
kyvykkyyden 
hyödyntäminen 
ja huomioiminen  
 
 
 
 
3.4 Osatyökyky-
isten huomi-
oiminen 
(työkierto) 

3.1 Varhaisen puut-
tumisen menetelmät 
ja käyttö kartoitettu 
 
 
 
 
 
3.1 Riskikartoitukset 
ja ergonomiset tar-
kistukset  
 
3.2 Säännölliset työ-
paikkakokoukset 
 
 
 
 
 
3.3 Palaute-
/ideapankin toteut-
taminen 
 
 
3.3 Kehityskeskuste-
lut 
 
 
3.3 Työhyvinvointi-
suunnitelman laati-
minen 
 
3.4 Osatyökykyisten 
sijoittumiskartoitus 
tehty 

3.1 Sairaupoissaolo-
päivien määrä alle 10 
pvä/hlö/v 
 
3.1 Tykytoimintaa 
osallistuneiden määrä 
100 % 
 
3.1 Tehty 100 %:sti 
 
 
 
3.2 Työpaikkakokouk-
set säännöllisiä, 5 
kertaa/v 
 
 
 
 
3.3 Työntekijöiden 
antamat palautteet/ 
kehittämisideat 100 
kpl/vuosi 
 
3.3 Kehittämiskeskus-
telut toteutuvat 100 
%:sti 
 
3.3 Työhyvinvointi-
suunnitelma on tehty 
 
 
3.4 Uudelleen si-
joitettujen 
työntekijöiden määrä 

Tietoa ei saatavissa 
 
 
 
3.1 90 % 
 
 
 
3.1 Toteutunut 90 % 
 
 
 
3.2 Toteutunut 3 ker-
taan 
 
 
 
 
 
3.3 Ei toteutunut 
 
 
 
 
3.3 Toteutuneet 90 
%:sti 
 
 
3.3 Osittain tehty 
 
 
 
3.4 Osatyökykyisiä ei 
ole sijoittunut tulosalu-
eelle 

4. Osaava, 
motivoitunut ja 
riittävä henki-
löstö 

4.1 Kehittymis-
halukkuus ja 
positiivinen am-
mattiylpeys 
 
4.2 Innovaa-
tiokyvykkyyden 
lisääminen yksi-
kön ja organi-
saation tasolla 
 
4.3 Ammattitai-
toisen henkilös-
tön saatavuus ja 
mitoitus 

4.1 Osaamisen kehit-
täminen 
 
 
 
4.2 Mentorointi-
ohjaus otetaan käy-
täntöön ja hiljaisen 
tiedon hyödyntämi-
nen 
 
4.3 Suunnitelmalli-
nen rekrytointi ja 
ennakointi 
Rekrytoinnin kehit-
täminen 

4.1 Täydennyskoulu-
tus ka 3-5 tpv/hlö  
 
 
 
4.2Mentorontityöparien 
määrä 2/v 
 
 
 
 
4.3 Tehtävät saatu 
täytettyä 100 %:sti 

 
 
 
 
 
4.2 Toteutunut 4 kpl 
 
 
 
 
 
4.3 Toteutunut 100 
%.sti 

  

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat  

Strategiset 
päämäärät 

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet 

mitä on tehtävä sito-

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toteuma 
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sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavuttaa 

missä on onnis-
tuttava, jotta 
sitoviin tavoittei-
siin päästään 

vien tavoitteiden 
toteutumiseksi ja 
kuka toteuttaa/vastaa 

millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan 

5. Hyvä yhteis-
toiminta, esi-
miestyö ja joh-
taminen (toimi-
va johtamisjär-
jestelmä)  
 

5.1 Keskeiset 
hoito- ja palvelu-
ketjut sekä pro-
sessit on kuvattu 
ja niitä päivite-
tään 
 
5.2 Vuorovaikut-
teinen johtamis-
kulttuuri ja toimi-
vat kokouskäy-
tännöt 
 
5.3 Oikeuden-
mukainen, osaa-
va ja vastuullinen 
johtaminen 
 
 
 
 
 
5.4 Selkeät peli-
säännöt ja niiden 
noudattaminen 
(päätösvalta on 
delegoitu selke-
ästi) 
 
5.7 Potilas- ja 
työturvallisuus 
ovat keskeinen 
osa hoidon ja 
palveluiden laa-
tua 

5.1 Kuvataan keskei-
siä prosesseja 
 
 
 
 
 
5.2 Säännölliset pa-
laverit, toimivat vi-
deoneuvotteluväli-
neet työpisteille 
 
 
5.3 Työhyvinvointi-
kysely 
 
 
 
5.3 Esimieskoulutus 
ja lähiesimiestyön 
tukeminen 
 
5.4 Johdon auditointi, 
johdon katselmukset 
ja itsearviointi tulos-
alueittain 
 
 
 
5.7 Potilas- ja työtur-
vallisuussuunnitelma 
käytössä 
 
5.7 Riskikartoitukset 
ja ergonomiset tar-
kistukset  

5.1 Prosessikuvauksia 
1/vuosi 
 
 
 
 
 
5.2 Säännölliset pala-
verit toteutuvat 
 
 
 
 
5.3 Työhyvinvointi-
kyselyn tulos parempi 
kuin edellisessä kyse-
lyssä 
 
5.3 Esimiesten osallis-
tuminen koulutuksiin 
 
 
5.4 Johdon auditoin-
tien/johdon katselmuk-
sien lkm/tulosalue 
 
 
 
 
5.7 Potilas- ja työtur-
vallisuussuunnitelma 
tehty 
 
5.7 Riskikartoitukset 
tehty 100 %:sti 
 

5.1 Toteutunut 2 kpl 
 
 
 
 
 
 
5.2 Toteutuneet  
 
 
 
 
 
5.3 Kyselyä ei toteutet-
tu 
 
 
 
5.3 Toteutunut 
 
 
 
5.4 Ei tehty 
 
 
 
 
 
 
5.7 Toteutunut 
 
 
 
5.7 Tehty 90 %:sti 

6. Uudistuvat 
palvelut ja 
tuotantotavat 

6.1 Palveluita ja 
etuuksia kehite-
tään ja uudiste-
taan tarpeenmu-
kaisesti 
 
 
 
 
 
6.2 Palveluiden 
tarkoituksenmu-
kainen järjestä-
minen omana 
toimintana ja 
ostopalveluina 
 

6.1 Palveluraken-
neselvitys 2012 ja 
2013 
 
6.1 Kehitetään säh-
köistä toimeentulotu-
kipäätöstä ja johta-
misen toiminnanoh-
jausjärjestelmää 
 
6.2 Laaditaan palve-
lustrategia 
 
6.2 Uusien ideoiden 
ja innovaatioiden 
tuominen toimijoiden 
tietoon. 
 
6.3 Palvelumuotoilu-

6.1 Palveluiden arvi-
ointi tehty 
 
 
6.1 Suunnittelu etenee 
ja käyttöönoton valmis-
telu 
 
 
 
6.2 Palvelustrategia 
laadittu 
 
6.2 Tuotujen uusien 
ideoiden ja innovaati-
oiden määrä 5 
kpl/vuosi 
 
6.3 Käytetty palvelu-

6.1 Tehty v 2013 
 
 
 
6.1 Käyttöönoton val-
mistelu etenee 
 
 
 
 
6.2 Valmistelu käyn-
nissä 
 
6.2 Toteutunut 5 kpl 
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menetelmän käyt-
täminen 

muotoilua kehittämi-
sessä 2 prosessissa 

6.3 Toteutunut 2 pro-
sessia 

 

Talous  

Strategiset 
päämäärät 

sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavuttaa 

Kriittiset me-
nestystekijät 

missä on onnis-
tuttava, jotta 
sitoviin tavoittei-
siin päästään 

Toimenpiteet 

mitä on tehtävä sito-
vien tavoitteiden 
toteutumiseksi ja 
kuka toteuttaa 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

millä sitovien tavoittei-
den onnistumista ja 
toteutumista mitataan 

Toteuma 

7. Tasapainoi-
nen talous 
 

7.1 Kuntien ja 
kuntayhtymän 
talous on sidok-
sissa ja tasapai-
nossa toisiinsa 
 

7.1 Talouden hallinta 
 
 
7.1 Yhteissuunnitte-
lua palvelujen kehit-
tämisestä peruskun-
tien ja operatiivisen 
toiminnan kanssa 
 
7.1 Rahoitusmalliko-
keiluun osallistumi-
nen 
 
7.1 Terveydenhuol-
lon järjestämissuun-
nitelman toteuttami-
nen 
 
7.1 Erikoissairaan-
hoidon järjestämis-
sopimuksen toteut-
taminen 
 
7.1 Resurssien 
uudelleen kohden-
taminen 

7.1 Talousarvio toteu-
tuu suunnitellusti 
 
7.1. Kuntajohdon ta-
paamiset säännöllises-
ti 
 
 
 
7.1 Rahoitusmalliko-
keiluun hakeminen 
 
 
7.1 Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitel-
ma. 
 
 
7.1 Erikoissairaanhoi-
don järjestämissopi-
mus tehty 
 
 
7.1 Tulosalueiden, 
vastuualualueiden 
kasvu-% 

7.1 Toteutui suunnitel-
lusti 
 
7.1 Toteutuneet 
 
 
 
 
 
7.1 Valmistaudutaan 
 
 
 
7.1 Laadittu ja lähetet-
ty lausunnolle kuntiin 
 
 
 
7.1 Tehty 
 
 
 
 
7.1 Hallinnon tulosalu-
een toimintakulut pie-
nemmät verrattaessa 
vuoteen 2012. 

8. Toimintata-
pojen ja tarpei-
den yhteenso-
vittaminen kus-
tannustehok-
kaasti 
 

8.1 Huomioidaan 
väestömäärän ja 
-rakenteen muu-
tos 
 
 
 
8.2 Kustannus-
rakenne selvite-
tään  
 
 
 
 
 
 
8.3 Palvelujen 

8.1 Hoito- ja työme-
netelmien vaikutta-
vuus ja kustannus-
vaikuttavuus (tutki-
musnäyttö) 
 
 
8.2 Palveluiden kus-
tannusrakenteen 
kehittäminen ja sel-
vittäminen 
 
 
 
 
 
8.3 Osallistutaan 

8.1 Kustannustietojen 
valtakunnallisessa 
vertailussa keskiarvo 
 
 
 
 
8.2 Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarvevaki-
oidut menot 
 
8.2 Sote:n nettokus-
tannukset eu-
roa/asukas vrt. valta-
kunnallinen kehitys   
 
8.3 1-2 prosessia/ 

8.1. Vuoden 2012 
suurten ja keskisuur-
ten kuntien vertailussa 
Kainuun  tarvevakioi-
dut menot olivat nel-
jänneksi edullisimmat. 
 
 
 
 
 
8.2. Tieto ei käytettä-
vissä 
 
 
 
8.3 Uusi sairaala –
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tarpeen ja toi-
menpiteiden 
yhteensovittami-
nen  
 
 
8.4 Laatu 

palvelujen kehittämi-
sen suunnitteluun 
yhdessä operatiivi-
sen toiminnan kans-
sa. 
 
8.4 Kehittämistyön 
taloudellisten vaiku-
tusten esille tuomi-
nen 
 
8.4 Työn tuottavuu-
den jatkuva kehittä-
minen ja lisääminen 
huomioiden henkilös-
tön työssäjaksami-
nen 

tulosalue, 2 ylisektori-
rajojen menevää pal-
veluprosessia 
 
 
 
8.4 Toiminta budjetin 
mukainen 
 
 
 
8.4 Tuotetaan 2-4 
kustannustehoakasta 
uutta toimintatapaa 

projektissa tehty 
 
 
 
 
 
8.4 Kehittämisen toi-
mintakate on hieman 
budjetoitua parempi 
 
 
8.4 Tuotettu kolme 

 

Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut. 

Hallinnon tulosalue sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen, tarkastuslautakunnan 
talousarvion, soten johdon tuen sekä kehittämisen ja suunnittelun.   
Tulosalueelta siirtyi keskitettyihin yhteisiin tukipalveluihin varahenkilöstö ja henkilökunnan rekrytointi, soten 
taloushallinto ja soten tietohallinto.  

 
 

 
 
KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi, 

Hallinto ja Tutkimus ja kehittäminen

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 261 020 256 885 256 885 253 693 98,8 -1,2 -3 192 -1,2 -3 192

   Myyntituotot 259 160 256 041 256 041 252 083 98,5 -1,5 -3 958 -1,5 -3 958

./. Jäsenkunnilta 248 010 255 900 255 900 252 455 98,7 -1,3 -3 445 -1,3 -3 445

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

   Tuet ja avustukset 1 779 822 822 1 101 133,9 33,9 279 33,9 279

   Muut tuotot 81 22 22 509 2 313,6 2 213,6 487 2 213,6 487

TOIMINTAKULUT 5 830 4 297 4 297 3 487 81,1 -18,9 -810 -18,9 -810

       Palkat ja palkkiot 2 755 1 532 1 532 1 832 119,6 19,6 300 19,6 300

       Henkilöstösivukulut 653 379 379 684 180,5 80,5 305 80,5 305

   Henkilöstökulut 3 408 1 911 1 911 2 516 131,7 31,7 605 31,7 605

       Asiakapalvelujen ostot 51 0 0 37 0,0 0,0 37 0,0 37

       Muut palvelujen ostot 1 846 1 940 1 940 681 35,1 -64,9 -1 259 -64,9 -1 259

   Palvelujen ostot 1 897 1 940 1 940 718 37,0 -63,0 -1 222 -63,0 -1 222

   Aineet ja tavarat 63 63 63 45 71,4 -28,6 -18 -28,6 -18

   Avustukset 13 20 20 13 65,0 -35,0 -7 -35,0 -7

   Vuokrat 194 143 143 159 111,2 11,2 16 11,2 16

   Muut kulut 255 220 220 36 16,4 -83,6 -184 -83,6 -184

TOIMINTAKATE 255 190 252 588 252 588 250 206 99,1 -0,9 -2 382 -0,9 -2 382

   Rahoituskulut ja -tuotot -428 -417 -417 -155 37,2 -62,8 262 -62,8 262

VUOSIKATE 254 762 252 171 252 171 250 051 99,2 -0,8 -2 120 -0,8 -2 120

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 0 0 -50 0,0 0,0 -50 0,0 -50

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

TILIKAUDEN TULOS 254 753 252 171 252 171 250 001 99,1 -0,9 -2 170 -0,9 -2 170

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 254 753 252 171 252 171 250 001 99,1 -0,9 -2 170 -0,9 -2 170

Laskenn

allinen 

TP 2012 

(sis 

Pnka) TA 2013

 
Tilinpäätös 2012 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2013 lukujen kanssa 
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Mittarit ja tunnusluvut 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 

Asukas, asiakas      

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

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

Toimintaa kehittävät 
toimenpide-
ehdotukset 5 kpl/v 

 

 

11 

 

 

20 

 

 

37 

10 

 

30 

1 

5 

KS: 3 

 

KS: 30 

1 

3 

Henkilöstö ja uudis-
tuminen 

    TP 2013 

Sairauspoissaolopäi-
vien määrä alle 10 
pv/hlö/vuosi 

Työntekijöiden anta-
mat palautteet, kehit-
tämisideat 100 
kpl/vuosi 

Täydennyskoulutus 3-
5 tpv/hlö 

 

Mentorointityöparien 
määrä 2/vuosi 

Tehtävät saatu täytet-
tyä 100 %:sesti 

Kehittämiskeskustelut 
1 x /vuosi 

 

 

 

 

 

 

2 014 pv   

 

 

 

 

 

Käyty osittain 

alle 10 

100 

3-5 tpv/hlö 

 

2 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

 

KS: 1 

 

KS: 100 % 

 

 

Käyty osittain 
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Johtaminen, palve-
luiden järjestäminen 
ja tuotantotavat 

    TP 2013 

Prosessikuvauksia 
1/vuosi 

Työhyvinvointimittaus 
(joka 2. vuosi) 

Esimiesten osallistu-
minen koulutuksiin 

Johdon auditoin-
tien/johdon katsel-
muksien lkm/tulosalue 

Riskikartoitukset tehty 
100 % 

Tuotujen uusien ideoi-
den ja innovaatioiden 
määrä 5 kpl/vuosi 

Palvelumuotoilun käyt-
tö kehittämisessä, 
prosessien lkm 

100 % 

 
ka 3,47 

100 % 

 
Toteutetaan 
joka toinen 
vuosi 

 

 

 

 1 

 
parempi kuin 
edell. kyselyssä 

osallistuttu 

 
1 

 
 
100 % 

 

5 kpl 

 

2 

 

 
Tieto ei käy-
tettävissä 

 

 

 

 

 

 
5 kpl 

 

1 

Talous     TP 2013 

Talousarvio toteutuu 
suunnitellusti 

Kuntajohdon tapaami-
set säännöllisesti 

Rahoitusmallikokei-
luun hakeminen 

Terveydenhuollon 
järjestämissuunnitel-
ma 

 

Erikoissairaanhoidon 
järjestämissopimus 
tehty 

Tulosalueiden, vas-
tuualueiden kasvu-% 

Kustannustietojen 
valtakunnallisessa 
vertailussa keskiarvo 

Sosiaali- ja tervey-
denhuollon tarvevaki-
oidut menot 

 

   toteutuminen 

 
 
 
 
Kokeiluun haet-
tu 

Suunnitelma 
tehty 

 

Sopimus tehty 

 

 

 

Kasvu-% 

 
vertailussa kes-
kiarvo 

 
menot € 

 

tot. suunitel-
lusti 

 
 
 
 
valmistaudu-
taan 

 
Laadittu ja 
lähetetty 
lausunnolle 
kuntiin 

 
Tehty 

 
Vuoden 2012 
suurten ja 
keskisuurten 
kuntien ver-
tailussa Kai-
nuun  tarve-
vakioidut 
menot olivat 
neljänneksi 
edullisimmat. 
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Soten nettokustan-
nukset €/asukas vrt. 
valtakunnallinen kehi-
tys 

 

€/asukas 

Kuntaliiton 
sosiaali- ja 
terveyden-
huollon net-
tokustannus-
ten vertailus-
sa 1-8/2013 
Kainuun kus-
tannus oli 
2.152 
€/asukas, 
joka oli osal-
listuneiden 
60 kunnan 
vertailussa 
kolmanneksi-
toista kallein 

 

1.8.1.3 Keskistetyt yhteiset tukipalvelut 

 
Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja Kalevi Yliniemi 

 
Toiminta-ajatus 

 
Tuotamme ja järjestämme Kainuun liitolle, sote kuntayhtymälle ja kunnille kilpailukykyiset tukipalvelut: yhteis-, 

tietohallinto-, henkilöstö-, talous-, tekniset-, materiaali-, kuljetus-, ravinto- ja asiamiespalvelut. 

 

Arvot 
 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, tuloksellisuus, vastuullisuus 
 

Visio 2020 
 

Keskitetyt tukipalvelut on keskitetysti johdettu ja hajautetusti toimiva palveluyksikkö, joka kykenee kilpailuky-
kyisesti tarjoamaan palveluja julkishallinnolle siten, että palvelua saavat voivat keskittyä ydintehtäväänsä. 

 

 
 
   

Asiakas ja asukas  

Strategiset 
päämäärät  
(sitovat tavoitteet 
eli mitä tulee 
saavuttaa) 

Kriittiset me-
nestystekijät 
(missä on 
onnistuttava, 
jotta sitoviin 
tavoitteisiin 
päästään) 

Toimenpiteet 2013 
(mitä on tehtävä 
sitovien tavoitteiden 
toteutumiseksi ja 
kuka toteuttaa) 

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

Toteuma 
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1. Tyytyväiset 
asiakkaat, jotka 
saavat lisäarvoa 
palveluistamme 

1. Toimivat, 
laadukkaat ja 
helposti saata-
vat palvelut 

1. Yhteistyön organi-
sointi asiakkaan 
kanssa 
 

1. Asiakastyytyväi-
syyskyselyn tulos > 3,5 
(2010) 

Ei mitattu v. 2013 

 

Henkilöstö ja uudistuminen  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet 2013 Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toteuma 

1. Henkilöstön 
työhyvinvointi 
 

1. Henkilöstön 
hyvä toiminta-
kyky ja työtyy-
tyväisyys 
 
1.Henkilöstön 
vahva osallis-
tuminen ja 
hyvä sitoutu-
neisuus 

1. Ennaltaehkäisevä 
toiminta ja työsuojelu 
(työyksiköt) 
 
1.Sisäisen viestinnän 
ja vuorovaikutuksen 
parantaminen (työyk-
siköt) 

1. Sairauspoissaolot ja 
työtapaturmat vähene-
vät < 200 htv 
 
1.Keskimääräinen 
eläkkeelle siirtymisikä 
nousee 0,5 vuot-
ta/vuosi < 60 vuotta 

188,9 htv 
 
 
 
ei vielä tiedossa 
(KEVA ei ole saanut 
laskelmaansa valmiik-
si) ilmoitetaan henki-
löstökertomuksessa, 
jos mahdollista 

2. Osaava, moti-
voitunut ja riittävä 
henkilöstö 

2. Henkilöstö-
voimavarojen 
hallinta 
 
 
2. Osaamisen 
kehittäminen 
 
 
 
 
2. Työkykyi-
syyden tur-
vaaminen 

2. Henkilöstösuunni-
telman laatiminen 
2013 
 
 
2. Osaamiskartoitus 
ja Osaamisen kehit-
tämisen suunnitel-
man (OSKU) laatimi-
nen tulosyksiköittäin 
 
2. Työhyvinvointi-
kyselyn toteuttami-
nen 

2. Henkilöstösuunni-
telma laadittu 
 
 
2. Osaamiskartoitus ja 
osaamisen kehittämi-
sen suunnitelman 
(OSKU) laadittu 
 
 
2. Työhyvinvointikysely 
toteutettu 

Ei ole 
 
 
 
On 50 % tulosyksiköis-
tä toteutettu 
 
 
 
 
Toteutus tammikuu 
2014 

 

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen   

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet 2013 Mittarit/ arviointi-
kriteerit 
 

Toteuma 

1. Hyvä yhteis-
toiminta, esimies-
työ ja johtaminen 
 
2. Toimiva johta-
misjärjestelmä 
 
 
 
3. Uudistuvat 
palvelut 
ja tuotantotavat 
 
 
4. Sopimusten 

1. Hyvä esi-
miestoiminta 
 
 
 
 
 

1. Kehityskeskustelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Palvelukohtaiset 
yhteistyöryhmät asi-
akkaiden kanssa 

1. Kehittämiskeskuste-
luiden käyntiaste 100 
% 
 
2. Yhteistyöryhmien 
säännöllinen kokoon-
tuminen 
 
 

 toteutus 80 % 
 
 
 
Ovat kokoontuneet 
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hallinta paranee 
 
 
5. Tukipalveluso-
pimuksien ajan 
tasalle saattami-
nen, laatukriteerit 
ja palautekeskus-
telut 
 

 

Talous  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet 2013 
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

1. Kustannuste-
hokkuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Palvelut 
tuotetaan kus-
tannustehok-
kaasti 

1. Hyödynnetään 
luonnollista poistu-
maa toimintaproses-
seja muuttamalla 

1. Palkkalaskelman 
hinta < 14,50 € 
- Tositteen hinta < 

1,50 € 

- Helpdesk-

puheluiden vasta-

usprosentti >= 97 

% 

- Asiakaskuljetuksi-

en hinta < 1,72 

€/km ja kyydissä > 

1,5 henkilöä/matka 

- Potilasaterian päi-

vän hinta < 13,80 

€ (2011) 

3,56 € =  yli tavoitteen 
 
1,33 = yli tavotetason 
 
 
95,5 %  määrä kasva-
nut 
 
 
 
 
1,62€/km ja 
1,52 hlöä/kyyti  
 
 
 
14,19 € yksityiselle 
myynnin lopetus  

1 

 
                  13,56 

 

2. Tasapainoinen 
talous 

   Talousarvion netto 
alitettiin selkeästi 

   

Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut. 

Yleispalvelut: 
Kainuun soten ruokapalvelut luovutettiin Kajaanin kaupungin yhteistyösopimuksella hoidettavaksi 
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KESKITETYT YHTEISET 

PALVELUT                  1 000 €                                                                        
Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut, 

Tekniset palvelut, Materiaali- , Kuljetus- 

tekstiili-,  Ravinto-, Reyrytointi- ja 

yks.tukipalvelut, Henkilöstö- ja 

Talouspalvelut

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 5 239 5 575 5 597 6 515 116,4 16,4 918 16,9 940

   Myyntituotot 3 560 4 079 4 101 4 569 111,4 11,4 468 12,0 490

   Maksutuotot 77 160 160 60 37,5 -62,5 -100 -62,5 -100

   Tuet ja avustukset 868 700 700 777 111,0 11,0 77 11,0 77

   Muut tuotot 734 636 636 1 109 174,4 74,4 473 74,4 473

TOIMINTAKULUT 26 354 28 979 28 879 27 687 95,9 -4,1 -1 192 -4,5 -1 292

       Palkat ja palkkiot 10 729 12 032 12 001 11 497 95,8 -4,2 -504 -4,4 -535

       Henkilöstösivukulut 3 052 3 173 3 166 3 123 98,6 -1,4 -43 -1,6 -50

   Henkilöstökulut 13 781 15 205 15 167 14 620 96,4 -3,6 -547 -3,8 -585

       Asiakapalvelujen ostot 1 80 80 4 5,0 -95,0 -76 -95,0 -76

       Muut palvelujen ostot 6 280 6 767 6 705 6 528 97,4 -2,6 -177 -3,5 -239

   Palvelujen ostot 6 281 6 847 6 785 6 532 96,3 -3,7 -253 -4,6 -315

   Aineet ja tavarat 3 814 4 319 4 319 4 221 97,7 -2,3 -98 -2,3 -98

   Avustukset 256 100 100 96 96,0 -4,0 -4 -4,0 -4

   Vuokrat 1 799 2 007 2 007 1 786 89,0 -11,0 -221 -11,0 -221

   Muut kulut 423 501 501 432 86,2 -13,8 -69 -13,8 -69

TOIMINTAKATE -21 115 -23 404 -23 282 -21 172 90,9 -9,1 2 110 -9,5 2 232

   Rahoituskulut ja -tuotot -12 -4 -4 -15 375,0 275,0 -11 275,0 -11

VUOSIKATE -21 127 -23 408 -23 286 -21 187 91,0 -9,0 2 099 -9,5 2 221

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 324 -2 721 -2 721 -2 572 94,5 -5,5 149 -5,5 149

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

TILIKAUDEN TULOS -23 451 -26 129 -26 007 -23 759 91,4 -8,6 2 248 -9,1 2 370

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -23 451 -26 129 -26 007 -23 759 91,4 -8,6 2 248 -9,1 2 370

Laskenn

allinen 

TP 2012 

(sis 

Pnka) TA 2013

 
Tilinpäätös 2012 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2013 lukujen kanssa. 

 

Mittarit / Tunnusluvut 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 
tavoite 

TP 2013 

Asukas, asiakas 
 

     

1. Asiakas saa tarpeenmukaiset palve-
lut  
 
 
 

Palvelut 
tuotettu 
sopimusten 
mukaisesti 

Palvelut 
tuotettu 
sopimusten 
mukaisesti 

Palvelut 
tuotettu 
sopimusten 
mukaisesti 

Palvelut 
tuotetaan 
sopimusten 
mukaisesti 

On tuotettu 
sopimuksen 
mukaan 

Henkilöstö ja uudistuminen TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 
tavoite 

TP 2013 

3. Hyvinvoiva henkilöstö  
 
 

   Sairaus-
poissaolot 
eivät kasva 

 

4. Osaava, motivoitunut ja riittävä hen-
kilöstö 
 

     

Johtaminen, palveluiden järjestämi-
nen ja tuotantotavat 

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 
tavoite 

TP 2013 

5. Toimiva johtamisjärjestelmä 
 
 

Kehityskes-
kustelu 100 
% 
 

Kehityskes-
kustelu 100 
% 
 

50 % 
 

Kehityskes-
kustelu 100 
% 
 

Kehityskes-
kustelu n. 
80 % käyty 

6. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja 
johtaminen 
 
 

Tositteen 
hinta 1,38 € 

Tositteen 
hinta 1,29 € 

 Tositteen 
hinta < 1,50 
€ 

 
1,33 € 
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1.8.1.4 Perhepalveluiden tulosalue 

 
Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen 

Perustehtävä 

Perhepalvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti. Edistämme alueemme kainuulaisten 
hyvinvointia ja osallisuutta. 

Perhepalvelujen tulosalueeseen sisältyy aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiperheiden 
terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut.  

Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, kuntouttavan työtoiminta ja työvoiman pal-
velukeskus. 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmijärven lastensuojeluyk-
sikkö sekä perhetyö. 

Vammaispalveluihin kuuluu kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. Näitä ovat esimerkiksi vammais-
ten henkilöiden sosiaalityö, Kuusanmäen palvelukeskus, ryhmäkodit, asumispalvelut, työ- ja päivätoimintakes-
kukset, asumisen ohjaus, omais- ja perhehoito sekä erityishuollon poliklinikan palvelut. 

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, 
mikä sisältää äitiys-, lasten ja perhesuunnitteluneuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut ja perhe-
neuvolan. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon lastentaudit, naistentaudit, äitiyshuolto ja syn-
nytystoiminta, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.  

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus. 

Visio 2020 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
veluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita. 

 
  

Asiakas ja asukas  

Strategiset 
päämäärät  
(sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavuttaa) 

Kriittiset me-
nestystekijät 
(missä on onnis-
tuttava, jotta 
sitoviin tavoittei-
siin päästään) 

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

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

Toteuma 

1. Asiakas saa 
tarpeenmukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti 
 
  
 
 
 

1.1 Asiakkaiden 
palvelutarve 
selvitetään 
asianmukaisesti 
ja palvelut jär-
jestetään tehok-
kaasti lakisää-
teisiä määräai-
koja noudattaen. 
 
1.2 Päätökset ja 
asiakasinfor-
maatio ovat 
selkeitä ja asia-

1.1 Palvelujen ja 
etuuksien määräai-
kojen järjestelmälli-
nen seuranta ja rea-
gointi poikkeamiin 
(kaikki vastuualueet). 
 
 
 
 
1.2 Osallistuminen 
asiakaspalvelukoulu-
tuksiin. Viestintää 
kehitetään, asiakas-

1.1 Palvelut järjeste-
tään määräajassa ja 
valvontaohjelmien 
mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Perhepalveluihin 
liittyvät muistutukset, 
kantelut, ja yhteyden-
ottojen määrä on las-

1.1 Poikkeamia vas-
tuualueilla (ks. tar-
kemmin toiminnan 
kuvaus alla). 
 
 
 
 
 
 
1.2 Yhteydenotot poti-
lasasiamieheen samal-
la tasolla kuin aikai-
sempana vuonna. 
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kas on tyytyväi-
nen saamiinsa 
palveluihin.  
 

päätöksiä ja ohjeita 
selkeytetään. (kaikki 
vastuualueet). 

keva.  
 
1.2 Asiakaspalaute-
kyselyjen vastauksista 
90 % tasolla hyvä tai 
erinomainen 

Asiakaspalautekysely 
uudistuu v. 2014 aika-
na; vuodelta 2013 ei 
ole tarkkaa tietoa saa-
tavilla. 

2. Kainuulaisten 
terveys, toimin-
takyky ja hyvin-
vointi paranevat 
sekä hyvinvointi- 
ja terveyserot 
kaventuvat 
 
 
 
 

2.1 Kainuulaisen 
väestön hyvin-
vointi ja terveys 
lisääntyy ja erot 
väestöryhmien 
välillä kaventu-
vat. 
 
 
 
 
 
 
2.2 Vanhem-
muus vahvistuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Itsenäinen 
selviytyminen 
lisääntyy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Ennaltaeh-
käisevään työ-
hön sekä yhteis-
työpintoihin 
panostetaan 
riittävästi 

2.1 Väestön ja väes-
töryhmien terveydes-
sä ja terveyskäyttäy-
tymisessä keskity-
tään erityisesti niihin 
sairauk-
siin/elintapoihin ja 
väestöryhmiin, joissa 
poikkeama on kiel-
teinen valtakunnalli-
seen tilanteeseen 
(kaikki vastuualueet).  
 
2.2 ja 2.3 perhepal-
velut tukevat van-
hemmuutta ja itse-
näistä selviytymistä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Keskeiset yhteis-
työpinnat ja ennalta-
ehkäisevän työn 
kehittämispainopis-
teet on kuvattu (kaik-
ki vastuualueet) 

Valitut mittarit kehitty-
vät myönteisesti pitkäl-
lä aikavälillä:  
 
2.1 Aikuisväestön, 
lasten ja lapsiperhei-
den hyvinvointi ja ter-
veys 
 
 
 
 
 
2.2 Vanhemmuuden 
indikaattorit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Itsenäisen selviy-
tymisen indikaattorit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Perhepalveluiden 
keskeiset yhteistyöra-
kenteet on kuvattu 

2.1 Sairastavuus ja 
etenkin sairaalapalve-
luiden käyttö on koko 
maata yleisempää.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Lastensuojelun 
avohuolto on yhtä 
yleistä kuin koko 
maassa ja erot suh-
teessa koko maahan 
ovat tasoittuneet. Ko-
din ulkopuolelle sijoi-
tettuna on useampi 
lapsi tai nuori kuin 
koko maassa.  
 
2.3 Toimeentulotuen 
piirissä olevien asuk-
kaiden määrä on ollut 
laskusuuntainen viime 
vuodet, mutta tukea 
saaneita on enemmän 
kuin koko maassa 
keskimäärin. Vam-
maispalveluiden piiris-
sä on huomattavasti 
enemmän asiakkaita 
kuin koko maassa.  
 
Yllä mainitut asiat 
osaltaan selittävät 
sosiaali- ja terveystoi-
men suurempia vaki-
oimattomia kustannuk-
sia koko maahan ver-
rattaessa. 

 
 

Henkilöstö ja uudistuminen  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toteuma 

3. Hyvinvoiva 
henkilöstö 

3.1 Henkilöstön 
hyvä toimintaky-
ky ja työtyyty-

3.1. Työympäristön 
vaaroja ja haittoja 
arvioidaan jatkuvasti 

3.1 Työympäristön 
vaarat ja haitat arvioi-
daan vuosittain 

3.1 Sairauspoissaolot 
ja työtapaturmat ovat 
alle asetetun tavoit-
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väisyys 
 
 
 
 
 
 
3.2 Työilmapiiri, 
työolosuhteet ja 
kannustava 
henkilöstöpoli-
tiikka, henkilös-
tön yhdenvertai-
nen kohtelu  
 
3.3 Osatyöky-
kyisten huomi-
ointi 

(kaikki vastuualueet). 
 
 
 
 
 
 
3.2 Työhyvinvointi-
kartoituksen perus-
teella tehtävät työhy-
vinvointisuunnitelmat 
(kaikki vastuualueet) 
 
 
 
3.3 Työssä jaksami-
seen vanhuuseläk-
keelle asti kiinnite-
tään huomiota (kaikki 
vastuualueet) 

 
3.1 Sairauspoissaolo-
jen ja työtapaturmien 
myönteinen kehitys. 
Työnkuormitusta seu-
rataan.  
 
3.2 Työhyvinvointi-
suunnitelmat ovat ajan 
tasalla 
 
 
 
 
 
3.3 Varhennetulle 
eläkkeelle siirtyneiden 
henkilöstökustannus-
ten kehitys 
 

teen. Henkilöstöön 
kohdistuneet väkival-
tatilanteet ovat lisään-
tyneet. Ylityövapaat 
ovat vähentyneet rei-
lusti vuoden takaiseen 
nähden. Varahenkilös-
töä käytettiin tulosalu-
eella 1,25 HTV vä-
hemmän kuin edeltä-
vänä vuonna. 
 
 
 
 
3.3 Osatyökykyiset 
työntekijät huomioi-
daan täyttölupien 
myöntämisessä. Var-
he-maksut olivat n. 
170 te ja pysyivät 
edellisen vuoden ta-
solla.  

4. Osaava, mo-
tivoitunut ja 
riittävä henkilös-
tö 

4.1 Ammattitai-
toisen henkilös-
tön saatavuus ja 
mitoitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Riittävä 
osallistuminen 
täydennyskoulu-
tuksiin 
 

4.1 Henkilöstön ra-
kenne ja määrä vas-
taavat valtakunnalli-
sia suosituksia ja 
valvontaohjelmia 
(kaikki vastuualueet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Henkilöstön osal-
listumista koulutuk-
siin tuetaan ja henki-
löstön osaamisen 
kehittämissuunnitel-
mien toteutumista 
seurataan (kaikki 
vastuualueet).  

4.1 Henkilöstön raken-
ne suhteessa valta-
kunnallisiin suosituk-
siin (poikkeamat rapor-
toidaan) 
 
4.1 Vakanssien täyttö-
aste 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Täydennyskoulu-
tus (ka.) on 3–5 työ-
päivää/työntekijä 
 

4.1 Lastensuojelun 
työkuormitus on kor-
kea (45 las-
ta/työntekijä). Aikuis-
sosiaalipalveluissa 
asiakkaita on 35–
50/työntekijä. 
 
4.1 Vakanssien täyt-
töasteesta ei ole saa-
tavilla helposti luotet-
tavaa tietoa koko per-
hepalveluiden tulos-
alueen näkökulmasta. 
 
4.2 Täydennyskoulu-
tustavoite ei yleisesti 
toteutunut (ka. 2,66 
työpäivää/työntekijä), 
mutta on osasta tu-
losyksiköitä ja vastuu-
alueita toteutunut. 

  

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toteuma 

5. Hyvä yhteis-
toiminta, esi-
miestyö ja joh-
taminen (toimiva 
johtamisjärjes-
telmä) 

5.1 Keskeiset 
hoito- ja palve-
luketjut sekä 
prosessit on 
kuvattu ja niitä 
päivitetään 
 
 

5.1 Prosessien 
ulkoinen ja sisäi-
nen auditointi stra-
tegian mukaista ja 
toteutuu tehdyn 
suunnitelman mu-
kaan (sisäiset ar-
vioijat/tulosalueen 

5.1 Ajantasaiset hoito- 
ja palveluketjut 
 
 
 
 
 
 

5.1 Hoito- ja palvelu-
ketjuja on kehitetty ja 
arvioitu sekä alueelli-
sissa koulutuksissa 
että yhteistyöpäivissä. 
Vastuualueet ovat 
päivittäneet myös usei-
ta prosesseja. 
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5.2 Vuorovaikut-
teinen johtamis-
kulttuuri ja toimi-
vat kokouskäy-
tännöt 
 
 
 
 
 
 
5.3 Potilas- ja 
työturvallisuus 
ovat keskeinen 
osa hoidon laa-
tua. 
 

johtajat) 
 
5.2 Avoimuus, yhtei-
söllisyys, palvelujen 
laadun kehittäminen, 
jatkuva oppiminen, 
jatkuva panostami-
nen ja kannustami-
nen 
 
 
 
 
5.3 Arjen ongelmat 
(läheltä piti ja haitta-
tapahtumat) potilas- 
ja työturvallisuudes-
sa tunnistetaan 
(kaikki vastuualueet). 

 
 
5.2 Säännölliset koko-
usaikataulut on sovittu 
 
 
5.2 Kehityskeskustelut 
toteutuvat 100 % 
 
 
 
 
 
5.3 HaiPro -ilmoitusten 
hyödyntäminen (työ- ja 
potilasturvallisuus) 
sekä potilasturvalli-
suuskysely 

 
 
5.2 Tulos- ja vastuu-
alueilla on säännölli-
sesti kokoontuvat joh-
toryhmät ja raportointi 
on avointa. Kehitys-
keskustelut eivät toteu-
tuneet 100 % kaikissa 
tulosyksiköissä. Johto-
ryhmissä myös valmis-
tellaan asioita. 
 
5.3 HaiPro-
järjestelmää hyödyn-
netään osana työ- ja 
potilasturvallisuuden 
kehittämistä (mm. 
toimintamallien kehit-
täminen, keskustelut). 

6. Uudistuvat 
palvelut ja tuo-
tantotavat 

6.1 Palveluita ja 
etuuksia kehite-
tään ja uudiste-
taan säännölli-
sesti (esim. 
sähköiset palve-
lut) 
 
 
 
 
 
 
6.2 Palveluiden 
tarkoituksenmu-
kainen järjestä-
minen omana 
toimintana ja 
ostopalvelut 
tukevat toimin-
taa 

6.1 Kehitystoimet 
valitaan harkitusti ja 
kriittisesti (kaikki 
vastuualueet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Palveluiden tar-
koituksenmukaisuus 
hankintalaki huomi-
oiden (kaikki vastuu-
alueet) 

6.1 Perhepalveluja 
koskevien keskeisten 
kehitystoimien kuvaa-
minen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Ostopalveluiden 
osuus ja kehitys vrt. 
oma toiminta 

6.1 Useita kehittämis-
hankkeita: mm. 
VIRTA, HYVE-
johtamisen kartta, 
Hyvinvointi hakusessa 
- riippuvuus riskin, 
kuntouttava työtoimin-
ta. Lisäksi vastuualu-
eittain useita erillisiä 
kehittämistoimia käyn-
nissä (mm. talouden 
tasapainottaminen). 
 
6.2 Asiakaspalvelujen 
%-osuus toimintaku-
luista on hieman las-
kenut, ollen 36 %. 

 

Talous   

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toteuma 

7. Tasapainoi-
nen talous 

7.1 Talouden 
seuranta on 
ennakoivaa ja 
toimivaa  
 

7.1 Taloutta seura-
taan säännöllisesti ja 
poikkeamiin puutu-
taan (kaikki vastuu-
alueet)  

7.1 Talousarvio toteu-
tuu suunnitellusti 
 
 

Poikkeamia: ylijäämäi-
nen tilinpäätös. 

8. Kustannuste-
hokkuus 

8.1 Työn tuotta-
vuuden jatkuva 
kehittäminen ja 
lisääminen 

8.1 Suurten poik-
keamien syiden sel-
vittäminen (kaikki 
vastuualueet) 

8.1 Kustannustietojen 
valtakunnallinen vertai-
lu 

8.1 Kustannusvertai-
lussa aloitettiin työpa-
jat yhdessä vertailu-
kuntien kanssa (las-
tensuojelun, kehitys-
vamma- ja vammais-
palveluiden osalta). 
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Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut. 

Vuosi 2013 oli Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi, mikä vaikeutti 
toiminnan ja talousarvion suunnittelua. Toimintavuotta leimasi taloudellinen epävarmuus: esimerkiksi talousar-
vio oli hyväksymisvaiheessa alijäämäinen (5,6 M€), minkä lisäksi talousarvioon toteutumiseen liittyi riskilista 
sellaisista toiminnoista, joihin ei ole varattu riittävästi määrärahaa. Perhepalveluiden osalta karkea arvio riskeis-
tä oli noin 3,8 M€. (H 3.12.2012 § 44). Vuoden aikana käsiteltiin useaan otteeseen talouden tasapainottamista. 
Hallituksen ohjeiden mukaisesti tulosalueella on valmisteltu erilaisia suunnitelmia ja kehittämiskohteita, joilla 
pitkällä aikavälillä pyritään alentamaan kustannuksia. Omaishoidon tukea ei päätetty rajoittaa vammaispalve-
luissa (hallitus 11.9.13 § 345).  

Perhepalveluiden kokonaisuuden näkökulmasta v. 2013 oli erittäin poikkeuksellinen. Lähtötilanteeseen nähden 
tilinpäätös on poikkeuksellisesti ylijäämäinen. Muutettuun käyttösuunnitelmaan (hallitus 21.8.2013 § 155) ver-
rattuna toimintatuotot alittuivat yhteensä 1,33 M€ (myyntituotot 518 t€, maksutuotot 147 t€, toimeentulotukime-
nojen valtionosuus 541 t€ ja takaisinperintä 96 t€). Käyttösuunnitelman muutoksessa myyntituottojen lisäys 
arvioitiin liian suureksi. Toimintakulujen näkökulmasta palveluiden ostoihin varatut määrärahat alittuivat kaikilla 
vastuualueilla (yht. -2,357 M€). Lisäksi avustuksiin varatut määrärahat alittuivat (-1 M€). Henkilöstökulut ylittyi-
vät lapsiperheiden sosiaalipalveluissa (105 t€) sekä vammaispalveluissa (310 t€), mitä selittää asiakastarpei-
siin vastaaminen ja osin virheellisyydet talousarvion valmistelussa. Osa suunnitelluista toiminnallista ja talou-
den tasapainottamiseen liittyvistä muutoksista tullaan toteuttamaan pitkällä aikavälillä. 

Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualueella ajankohtainen haaste on uusi erikoissairaanhoitoa 
koskeva päivystysasetus, joka astuu voimaan vuoden 2015 alussa – tavoitteena on päivystävän erikoissai-
raanhoidon jatkuminen Kainuun alueella. Synnytystoiminnan ja lastentautien osalta kriittisin tekijä on lastenlää-
kärien saatavuus. Vaikka lastenlääkäreitä on onnistuttu rekrytoimaan, vajetta on edelleen ja päivystys järjeste-
tään osin ostopalveluna. Myös muiden ammattiryhmien rekrytointia (lääkärit, psykologit, hoitohenkilöstö) tulee 
edelleen tehostaa ja sijaisjärjestelyjä (sihteeriyksikkö, varahenkilöiden saatavuus) kehittää. Hoidon tarpeen 
arviointia kehitettiin mm. päihdeäitien, -perheiden ja nuorten osalta. Perhekeskusten toimintaa on kehitetty 
esimiestiimeillä ja perhekeskuksissa. Asiakaspalveluiden ostot terveydenhuollossa (laitoshoito) vähenivät rei-
lusti aikaisempaan vuoteen nähden (-1M€). 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualueella pieniin kuntiin on ollut vaikeuksia saada päteviä sosiaali-
työntekijöitä. Kehittämistyö Salmilan lastensuojeluyksikön toimintojen laajentamiseksi ja sosiaalipäivystyksen 
kehittämiseksi on jatkunut vuoden kuluessa. Asiakaspalveluiden ostoissa tehtiin muutoksia siten, että avohuol-
lon palveluiden ostoja (tukihenkilötoiminta) keskitettiin sijaishuoltoyksikköön ja myöntämiskriteerejä tiukennet-
tiin. Varovaisesti arvioiden lastensuojelun kasvava tarve on tasaantumassa, kun sitä tarkastellaan lastensuoje-
luilmoitusten, uusien huostaanottojen ja avohuoltoon tulleiden asiakkaiden määrän näkökulmasta. Toisaalta 
lastensuojeluilmoitusten lukumäärä kasvoi erityisesti Sotkamossa ja Kajaanissa, mikä vaikeutti palvelutakuun 
toteutumista lastensuojelussa. Lastensuojelun laitosostot alenivat (- 830 t€) ja laitoshoidon hoitopäivätkin vä-
henivät lähes 5000 päivällä. Perhehoitoa on pystytty lisäämään ja vahvistamaan. Avohuollon tukitoimena ostet-
tavat palvelut ylittyivät (esim. tukihenkilöt) ja esimerkiksi päihdeongelmaisten äitien hoidon kehittäminen näkyy 
ensikotipalveluiden ostojen lisääntymisenä (toteuma n. 200 t€). 

Aikuissosiaalipalveluiden vastuualueella seurataan toimeentulotukihakemusten käsittelyaikoja säännöllisesti ja 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston viimeisimmän päätöksen mukaan, käsittelyaikojen vuoksi ei ole aihetta 
toimenpiteisiin. Toimeentulotukimenot ovat alentuneet ja toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on 
vähentynyt. Toimeentulotuen myöntämisen ohjeistusta on kehitetty lain vaatimukset huomioiden. Aikuissosiaa-
lityössä on uudistettu asiakasprosesseja (mm. asiakasprosessi toimeentulotuen kirjallisesta käsittelystä sosiaa-
lityön palveluihin) ja työtä jatketaan (mm. toimeentulotukiprosessi, sosiaalityön palveluprosessi). Aikuissosiaali-
työssä kehitetään suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä kriisitilanteiden selvittämiseen ja toimeentulotuen 
myöntämiseen painottuneen työn rinnalle. Pienlainatoiminnan käynnistymistä on valmisteltu. Lakisääteistä 
kuntouttavan työtoiminnan sosiaalipalvelua ei ole vakinaistettu vastuualueen perustoiminnaksi, vaan osa jä-
senkunnista järjestää sen omana toimintana ja toiminta jatkuu kehittämishankkeena. Toimeentulotukena mak-
setut avustukset alittuivat (-706 t€). Koska toimeentulotukea myönnettiin talousarvioon budjetoitua vähemmän, 
näkyi se myös alituksina ehkäisevässä toimeentulotukimenoissa, toimeentulotuen takaisinperinnässä ja perus-
toimeentulotukimenojen valtionosuuksien tuotoissa. 

Vammaispalvelujen vastuualueella suuri muutos oli organisaation uudistuminen vuonna 2013. Uudistuksessa 
selkeytettiin työnjakoa ja päätöksentekoa. Lisäksi perustettiin palveluesimiesten tehtäviä, millä lisättiin lä-
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hiesimiestyötä. Vammaispalvelun sosiaalityön ja -palvelujen alueella on vuoden aikana selkiinnytetty kehitys-
vammapalvelujen sosiaaliohjaajien työnjakoa ja tiivistetty yhteistyötä sekä ammatillisen työn johtamista (pää-
tösvallan delegoinnin muuttaminen). Erityishuollon poliklinikalle rekrytoitiin psykologi sekä sosiaalityöntekijä. 
Perhehoitoa on lisätty ja laajennettu. Lisäksi yhteistyöryhmä omaisjärjestöjen kanssa on kokoontunut kaksi 
kertaa vuodessa. Kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidon purkamista on jatkettu ja suunnitteilla oleva 
Sirkunkujan asumisyksikkö valmistunee kesällä 2014. Tilapäisyksikölle valmisteltiin muuttoa, mutta tämä muu-
tos siirtyi tulevaisuuteen. Muuntoremonttikohteen suunnittelua kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen Sot-
kamossa jatkettiin ja koululaisten loma-ajanhoito otettiin omaksi toiminnaksi Kajaanissa. Vastuualueella on 
lisäksi laadittu alueellinen suunnitelma kehitysvammaisten henkilöiden asumisohjelman toteutukseen paikalli-
sesti, uudistettu asiakasmaksuja, osallistuttu kehittämishankkeisiin (RAI, Uusi sairaala, keskisuurten kuntien 
kustannusvertailu). Vammaispalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa määrärahat alittuivat (-1M€), jota osin 
selittää asiakkaiden siirtyminen perhehoitoon. Puolangan osajäsenyys kuntayhtymässä näkyy selvästi vam-
maispalveluiden alentuneina kustannuksina (kuljetuspalvelut ja palveluasuminen kotiin), koska käyttösuunni-
telmaan arvioitiin osa määrärahoista väestöpohjan perusteella. Omaishoidon tuen määrärahat alittuivat toimin-
tavuonna (151 t€). Vaikka vammaispalvelun vastuualueella henkilöstökuluissa oli määrärahan ylitystä, saatiin 
muilla toimenpiteillä merkittäviä säästöjä aikaan (perhehoidon lisääminen). Lisäksi vastuualueella on tehty eri-
laisia kustannusvertailuja sekä lisätty ennakoivaa työotetta myös talouden seurantaan.  

Hoito- ja palvelutakuun näkökulmasta vuosi 2013 toteutui pääsääntöisesti hyvin, mutta poikkeamia oli eri palve-
luissa. Hoitotakuu toteutui erikoissairaanhoidon osalta, mutta koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa kaikki ase-
tuksen mukaiset tarkastukset eivät toteutuneet lääkärivajeen vuoksi. Tekstinkäsittelyssä erikoissairaanhoidos-
sa on ollut viiveitä. Lastensuojelulain mukaisia käsittelyaikoja ei pystytty toteuttamaan kaikissa kunnissa (erit. 
lastensuojelutarpeen arvioinnit). Aikuissosiaalipalveluissa hakemukset käsiteltiin lähes poikkeuksetta määrä-
ajoissa (käsittelyaika ylittyi 333 hakemuksessa, 1,3 %). Yksilökohtainen päätöksenteko ei kaikilta osin toteutu-
nut vammaispalvelulain edellyttämissä määräajoissa (lähes 100 %). Jatkossa sosiaalipalveluiden palvelutakuu-
ta tullaan seuraamaan THL:n toimesta samalla tapaa kuin terveydenhuollon hoitotakuuta, minkä lisäksi hoito- 
ja palvelutakuuta seurataan omana toimintana ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimesta. 

Perhepalveluiden tulosyksiköissä on ilmennyt työtiloihin liittyviä ongelmia (työturvallisuus, sisäilma, poistumis-
turvallisuus). Esimerkiksi vuoden 2013 aikana lastenpsykiatrian toiminnot siirrettiin väistötiloihin. Sosiaalityön 
toimipisteisiin on päivitetty turvallisuussuunnitelmia ja Kajaanissa toimeentulotuen käsittely siirrettiin työvoiman 
palvelukeskuksesta Osmonkadun toimipisteeseen. Vuoden aikana on selvitetty lapsiperheiden sosiaalipalve-
luiden ja aikuissosiaalipalveluiden vastuualueiden yhdistämisen tuomia hyötyä. Syksyllä 2013 toteutui Kai-
nuu13 valmiusharjoitus, johon varauduttiin alkuvuonna.  
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PERHEPALVELUT YHTEENSÄ         

1000 €   

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto, 

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut, 

Aikuissosiaalityö  ja  Vammaispalvelut

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 7 412 8 245 9 546 8 209 86,0 -14,0 -1 337 -0,4 -36

   Myyntituotot 970 1 276 2 576 2 058 79,9 -20,1 -518 61,3 782

   Maksutuotot 1 958 2 132 2 132 1 985 93,1 -6,9 -147 -6,9 -147

   Tuet ja avustukset 3 073 3 428 3 429 2 887 84,2 -15,8 -542 -15,8 -541

   Muut tuotot 1 411 1 409 1 409 1 279 90,8 -9,2 -130 -9,2 -130

TOIMINTAKULUT 75 155 73 965 73 950 71 047 96,1 -3,9 -2 903 -3,9 -2 918

       Palkat ja palkkiot 23 223 23 194 23 288 23 523 101,0 1,0 235 1,4 329

       Henkilösivukulut 6 827 6 506 6 533 6 720 102,9 2,9 187 3,3 214

   Henkilöstökulut 30 050 29 700 29 821 30 243 101,4 1,4 422 1,8 543

       Asiakaspalvelujen ostot 22 116 20 848 20 706 18 838 91,0 -9,0 -1 868 -9,6 -2 010

       Muut palvelujen ostot 6 552 6 880 6 861 6 372 92,9 -7,1 -489 -7,4 -508

   Palvelujen ostot yhteensä 28 668 27 728 27 567 25 210 91,4 -8,6 -2 357 -9,1 -2 518

   Aineet ja tavarat 1 683 1 912 1 912 1 987 103,9 3,9 75 3,9 75

   Avustukset 12 455 12 302 12 327 11 251 91,3 -8,7 -1 076 -8,5 -1 051

   Vuokrat 2 244 2 283 2 283 2 312 101,3 1,3 29 1,3 29

   Muut kulut 55 40 40 44 110,0 10,0 4 10,0 4

TOIMINTAKATE -67 743 -65 720 -64 404 -62 838 97,6 -2,4 1 566 -4,4 2 882

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

VUOSIKATE -67 744 -65 720 -64 404 -62 839 97,6 -2,4 1 565 -4,4 2 881

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -169 -212 -212 -184 86,8 -13,2 28 -13,2 28

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

TILIKAUDEN TULOS -67 913 -65 932 -64 616 -63 023 97,5 -2,5 1 593 -4,4 2 909

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -67 913 -65 932 -64 616 -63 023 97,5 -2,5 1 593 -4,4 2 909

Laskenn

allinen 

TP 2012 

(sis 

Pnka) TA 2013

 
Tilinpäätös 2012 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2013 lukujen kanssa, koska vuoden 2012 

luvut sisältävät Puolangan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannukset 

Mittarit ja tunnusluvut 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 

tavoite 

TP 2013 

Asukas, asiakas      

1. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut   

1.1 Palvelut järjestetään määrä-

ajassa sekä valvontaohjelmien 

mukaisesti ja poikkeamat rapor-

toidaan  

   hoito- ja 

palvelu-

takuu toteu-

tuvat 

Poikkeamia. 

 

 

1.2 Muistutukset, kantelut, ja yhteydenottojen määrä on laskeva ja 90 % asiakaspalautteesta on myönteistä  

-potilasasiamiehen yht. otot 53 65 73 < 65 75 

-sosiaaliasiamiehen yht. otot 227 183 152 < 183 144 

-asiakaspalautekyselyjen taso    90 % myön-

teistä 

Tietoa ei 

vielä saata-

villa. 

2. Kainuulaisten terveys, toimintakyky ja hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat 

(THL/SOTKAnet), ks. http://uusi.sotkanet.fi/varitaulukko/XO2/106,107,108,109,110,111,112,113/3/3A/0/  

http://uusi.sotkanet.fi/varitaulukko/XO2/106,107,108,109,110,111,112,113/3/3A/0/
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- THL:n sairastavuusindeksi, ikäva-

kioitu  

112,4 (v. 

2009) 

– – < 112,4 (vrt. 

koko maa 

100) 

– 

- sairaalahoidon 0-17 v. potilaat / 

1000 vastaavanikäistä (shp) 

97,4 108,0 

 

108,6 < 108,0 (vrt. 

koko maa 

74,9) 

– 

- avohuollollisten tukitoimien piirissä 

0-20 v. % vastaavanikäisestä väes-

töstä  

7,3 6,8 6,7 > 6,1 (vrt. 

6,8 koko 

maa) 

– 

- kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-20 v. 

% vastaavaikäisestä väestöstä 

1,4 1,5 1,5 < 1,3 

(koko maa) 

– 

- toimeentulotukea saaneet henkilöt 

vuoden aikana, % asukkaista  

7,5 7,3 7,1 < 7,0 (koko 

maa) 

– 

-henkilökohtaisen avun asiakkaita 

vuoden aikana / 100 000 asukasta 

330,4 348,8 383,5 < 348,8 (vrt. 

209,3 koko 

maa) 

– 

-vaikeavammaisten kuljetuspalvelu-

jen saajia vuoden aikana / 100 000 

asukasta 

2401 2596 2767,5 < 2596 (vrt. 

1804 koko 

maa) 

– 

Henkilöstö ja uudistuminen TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 

tavoite 

TP 2013 

3. Hyvinvoiva henkilöstö 

- ylityövapaat (tpv/HTV2) 0,99 1,3 1,47 < 1,3 1,1 

- sairauspoissaolojen kehitys 

(tpv/HTV2) 

12,08 14,17 12,24 < 14,17 12,99 

- työtapaturmien ja ammattitautien 

kehitys (tpv/HTV2) 

0,69 0,29 0,18 < 0,29 0,17 

4. Osaava, motivoitunut ja riittävä henkilöstö 

-HTV2 -kehitys 600 629 626 618 618,9 

- täydennyskoulutus    3–5 

tpv/työn-

tekijä 

2,66 

- vakanssien täyttöaste     – 

Johtaminen, palveluiden järjes-

täminen ja tuotantotavat 

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 

tavoite 

TP 2013 

5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö ja johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) 
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-Ajantasaiset hoito- ja palveluketjut 

sekä prosessit 

   1–2 palve-

luketjua 

päivite-tään 

(vastuu-

alueittain) 

  

-Kehityskeskustelut toteutuvat    80-100 % 100 % 80–100 % 

-Potilas- ja työturvallisuus 

väkivaltatilanteet (henkilöstö) 

läheltä piti -tilanteet 

(Haipro-raportti) 

 

143 

34 

 

190 

51 

 

184 

67 

 

< 184 

< 67 

 

206 

82 

6. Uudistuvat palvelut ja tuotantotavat 

Asiakaspalveluiden ostojen %-

osuus toimintakuluista  

35 % 35 % 42 %  36 % 

Talous TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 

tavoite 

TP 2013 

7. Tasapainoinen talous 

-Talousarvio toteutuu suunnitellusti 

ja poikkeamat talousarvioon ja käyt-

tösuunnitelmaan raportoidaan 

    Ylijäämä 

1,59 M€  

8. Kustannustehokkuus  

sosiaali- ja terveydenhuollon talous Kainuu (koko maa) [lähde: THL/SOTKAnet] 

- sosiaali- ja terveystoimen netto-

kustannukset euroa/asukas 

3219(3103) 3563(3272) 3756(3455)  – 

- sosiaalitoimen nettokustannukset, 

euroa/asukas 

1514(1505) 1647(1589) 1726(1690)  – 

- terveystoimen nettokustannukset, 

euroa/asukas  

1705(1598) 1916(1683) 2030(1754)  – 

- perusterveydenhuollon nettokus-

tannukset, euroa/asukas 

648 (605) 737(631) 753(663)  – 

- erikoissairaanhoidon nettokustan-

nukset, euroa/asukas 

1047 (974) 1166(1028) 1 254(1067)  – 

- toimeentulotuki, euroa /asukas 99 (118) 102 (120) 101(130)  – 
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1.8.1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue 

 
Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen 

Perustehtävä 

Sairaanhoidon palvelujen tulosalue järjestää ja tuottaa patologian, radiologian, ensihoitopalvelun, leikkaussali- 
ja anestesiapalvelujen, tehohoidon, lääkehuollon, välinehuollon ja infektioiden torjunnan toiminnat maakunnalli-
sina kokonaisuuksina. Laboratoriopalvelut tuotetaan osana Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen toimintaa. 
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 terveydenhuollon edelläkävijänä. Mahdollisuuksien mukaan palveluja 
järjestetään ERVA-alueen yhteistyönä ja/tai yhteisessä organisaatiossa 

 

Asiakas ja asukas  

Strategiset 
päämäärät  

(sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavut-
taa) 

Kriittiset me-
nestystekijät 

(missä on onnis-
tuttava, jotta 
sitoviin tavoittei-
siin päästään) 

Toimenpiteet  

 
(mitä on tehtävä 
sitovien tavoitteiden 
toteutumiseksi ja 
kuka toteuttaa) 

Mittarit/ arviointikri-
teerit 

(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 

Toteuma 

 

 

Palvelujen ja 
hoidon hyväk-
syttävä laatu  
 
 
 
 
Palvelujen saa-
tavuus ja vai-
kuttavuus 

Potilaiden hyvä 
ja ammatillinen 
kohtelu 
 
 
 
 
Toimiva yhteis-
työ toiminnan eri 
tasoilla 
Tietojärjestelmi-
en integraatio 

Kysytään palautetta 
asiakkailta 
 
 
 
 
 
Vaara- ja läheltäpititi-
lanteiden rekisteröinti 
/ HaiPro –raportit 
 
Laatumittarit sään-
nölliseen käyttöön   
 
Sähköisen asioinnin 
monipuolistaminen 

Soten yhteinen asia-
kaspalaute; tulosten 
tavoitetaso 90 %:lla on 
tasolla hyvä tai erin-
omainen (keskiarvo 4-
5).  
 
HaiPro-raportit tulleet 
rutiinikäyttöön 
 
 
 
 
Johdon katselmukset 
toteutuvat 100 % 
 
Sisäiset arvioinnit 
 
 

Saaduissa asiakaspa-
lautteissa tavoitteen 
mukainen tulos, vas-
tausten keskiarvo 4,5 / 
5  
 
 
HaiPro –raportit ovat 
tulleet rutiinikäyttöön  
ja niiden hyödyntämi-
nen etenee suunni-
telmien mukaisesti. 
 
Johdon katselmukset 
toteutuneet osittain, 
sisäiset arvioinnit 
suunnitellusti 
 
Sähköisen asioinnin 
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Sähköisen ajanvara-
uksen ja vastauspalve-
lun osuus (%) 

suunnitelmat edistyvät  
hyvin Uusi sairaala –
hankkeen osana. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  

 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

Riittävä henki-
löstö ja tulevai-
suuden osaa-
misen varmis-
taminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön 
hyvinvointi ja 
työkyvyn ylläpi-
täminen 

Suunnitelmalli-
nen täydennys-
koulutus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uusien työnteki-
jöiden suunni-
telmallinen rek-
rytointi, pereh-
dyttäminen ja 
työkierto 

Vastuualueiden 
osaamisen kehittä-
misen suunnitelmat 

Henkilökohtaiset 
koulutuskortit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakanssien tarve ja 
täyttöaste 
 
 
 
Työyhteisöjen työtyy-
tyväisyys-mittaukset 

Osaamisen kehittämi-
sen suunnitelmien 
toteutuminen 

Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
tehty ja osaamisen 
kehittämisen suunni-
telman mukainen täy-
dennyskoulutus henki-
lötasolla toteutetaan 
tarpeen mukaisesti (3-
10 vrk/v). 
 
Vakanssien täyttöas-
tetta arvioitu säännölli-
sesti 
 
 
Toimenpidesuunnitel-
mien toteutus (%) 

Koulutus toteutunut 
suunnitelmien mukai-
sesti. 

 

 

 

 

 

 
Vakanssien täyttöä 
käytetty toiminnallisen 
suunnittelun pohjana 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  

 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

Toimiva johta-
misjärjestelmä 

 

 

 
 
Toimiva tietojen 
hallinta ja käy-
tettävyys 

 

Toimintaproses-
sien uudistami-
nen  

Sairaanhoidon 
palvelujen kehit-
täminen osana 
hoitoketjujen ja -
prosessien ke-
hittämistä 

Lisäarvoa tuot-
tamattomien 
toimintojen kar-

Tukipalvelujen logis-
tiikan uudistaminen 

 

Tehdyt muutokset 
palvelurakenteessa 

 
Prosessien paranta-
minen ja oikaisu  

Tietojärjestelmien 
liittäminen automaa-

Hoidon saatavuuden 
mittarit 

 

MAPO-hankkeen  
toimintaprosessien 
uudistaminen 

Läpikulkuaikojen ja 
virhetapahtumien seu-
ranta 

 

Hoidon saatavuutta 
arvioitu yhteistyössä 
muiden tulosalueiden 
kanssa 

MAPO –hanke onnis-
tunut suunnitelmien 
mukaan muutoin paitsi 
tilojen käyttöönotto 
vienyt noin 6 kk suun-
niteltua pitempään.  
Viivästyminen on liitty-
nyt pääosin hankinto-
jen viivästymiseen ja 
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siminen 

Toimivat ja yh-
teensopivat 
tietoverkot 

tioon päätettyjen hankinto-
jen toimitusten viiväs-
tymiseen. 

 

Talous  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

Kustannustehok
kaat toimin-
tamallit ja -
menetelmät 

 

Toimiva palvelu-
järjestelmän 
seuranta 

 

Jatkuva toimivi-
en ja tuottavien 
työkäytäntöjen 
kehittäminen ja 
käyttöönottami-
nen 

Maakunnallisen 
synergiaedun 
hyödyntäminen 

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

Henkilöstötilinpäätös 

 

 

 

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

Talousarvion toteutu-
minen (%) 

 

 

 

Henkilötyövuosien 
(HTV2) toteutuminen 

 

 

Toimintakulut ovat 
toteutuneet  99,3 %, 
toimintatuotot 92,0 %. 
Henkilöstökulut ovat 
ylittyneet lievästi 
(102,2 %), samalla on 
voitu vähentää palve-
lujen ostoja (91,6 %). 

HTV2 –seuranta on 
poikennut suunnitel-
lusta,  seurantaa 
vaikeuttavina tekijöinä 
ensihoidon palvelu-
tasomuutos, leikkaus-
ten jononpurku ja 
lääkehuollon toimin-
tamuutokset. 

   

Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut. 

 
Sairaanhoidon palveluiden tulosalueella toteuma on muodostunut pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. 
MAPO –rakennuksessa ovat valmistuneet toimitilat lääkehuollolle ja patologialle suunnitellusti muutoin paitsi 
käyttöönotto on viivästynyt noin 6 kuukaudella hankintaprosessien viiveiden takia. Lääkkeiden hankintakustan-
nukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina uusien ja kalliiden lääkeaineiden lisääntyneen käytön takia. 

Ensihoidon hälytysmäärät ovat lisääntyneet lievästi edellisestä vuodesta. 
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SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT 

YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto, 

Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja 

Välinehuolto

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 3 073 4 469 4 469 4 110 92,0 -8,0 -359 -8,0 -359

   Myyntituotot 587 1 089 1 089 961 88,2 -11,8 -128 -11,8 -128

   Maksutuotot 157 177 177 255 144,1 44,1 78 44,1 78

   Tuet ja avustukset 2 313 3 200 3 200 2 889 90,3 -9,7 -311 -9,7 -311

   Muut tuotot 16 3 3 5 166,7 66,7 2 66,7 2

TOIMINTAKULUT 20 526 23 117 23 102 22 935 99,3 -0,7 -167 -0,8 -182

       Palkat ja palkkiot 10 543 11 928 11 923 12 086 101,4 1,4 163 1,3 158

       Henkilösivukulut 2 778 3 064 3 064 3 235 105,6 5,6 171 5,6 171

   Henkilöstökulut 13 321 14 992 14 987 15 321 102,2 2,2 334 2,2 329

       Asiakaspalvelujen ostot 21 19 19 7 36,8 -63,2 -12 -63,2 -12

       Muut palvelujen ostot 3 357 3 575 3 575 3 286 91,9 -8,1 -289 -8,1 -289

   Palvelujen ostot yhteensä 3 378 3 594 3 594 3 293 91,6 -8,4 -301 -8,4 -301

   Aineet ja tavarat 2 557 3 051 3 051 2 964 97,1 -2,9 -87 -2,9 -87

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

   Vuokrat 1 261 1 474 1 464 1 352 92,3 -7,7 -112 -8,3 -122

   Muut kulut 9 6 6 5 83,3 -16,7 -1 -16,7 -1

TOIMINTAKATE -17 453 -18 648 -18 633 -18 825 101,0 1,0 -192 0,9 -177

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

VUOSIKATE -17 453 -18 648 -18 633 -18 826 101,0 1,0 -193 1,0 -178

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -643 -793 -793 -631 79,6 -20,4 162 -20,4 162

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

TILIKAUDEN TULOS -18 096 -19 441 -19 426 -19 457 100,2 0,2 -31 0,1 -16

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -18 096 -19 441 -19 426 -19 457 100,2 0,2 -31 0,1 -16

Laskenn

allinen 

TP 2012 

(sis 

Pnka) TA 2013

 
Tilinpäätös 2012 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2013 lukujen kanssa. 

Mittarit ja tunnusluvut 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 

tavoite 

TP 2013 

Asukas, asiakas      

Lääkehuollon toimitusrivit 82.300 84.700 86 427 85.000 86.800 

Ensihoidon hälytykset 20.566 22.014 22 960 22.000 24.294 

Leikkausten määrät 6.526 6.967 6.950 7.000 6.948 

Radiologian tutkimukset 57.187 57.738 60.147 62.000 57.493 

Henkilöstö ja uudistuminen      

Sairauspoissaolot 3.804 pv 3.325 pv 4.422 pv 2.800 pv 3.481 

HTV 285  304,8  241 265 

Johtaminen, palveluiden järjestämi-

nen ja tuotantotavat 

     

Infektioiden torjuntaohjelma  70 % 80 % 80 % 80 % 

Talous      
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1.8.1.6 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue 

 
Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mauno Saari 

Perustehtävä 

Tulosalue vastaa Kainuun väestön tarvitsemasta terveyden- ja sairaanhoitopalveluista sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimialalla erikseen sovitun työnjaon mukaisesti. Ennaltaehkäisevä, terveyttä edistävä ja kuntouttava 

näkökulma heijastuu kaikessa toiminnassa 

Arvot 

Ihmisarvon kunnioittaminen, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, avoimuus  

ja luottamus  

Visio 2016 

Tulosalue tuottaa oikea-aikaisesti korkeatasoisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita väestön tarpeita vastaa-
vasti. Terveyden edistämiseksi tehty työ on tuloksellista ja alueen sairastavuus lähenee maan keskitasoa. 

Eri väestöryhmät ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja väestö luottaa heitä palveleviin ammattilaisiin. 

 

Asiakas ja asukas  

Strategiset 

päämäärät 

Kriittiset menes-

tystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointi-

kriteerit 

Toteuma 

 
1. Kainuulaisten 
terveys, toimin-
takyky ja 
hyvinvointi pa-
ranevat sekä 
hyvinvointi- ja 
terveyserot ka-
ventuvat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Ennaltaehkäi-
sevään työhön 
panostetaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Olemassa 
olevat näyttöön 
perustuvat mene-
telmät sekä saira-
uksien ehkäisyssä 
että hoidossa 
otetaan laajalti 
käyttöön ja ter-
veyden edistämi-
sen ja ennaltaeh-
käisevätyö sisälly-
tetään aina kor-
jaavaan toimin-
taan niissä tutki-
mus-, hoito- ja 
kuntoutustilan-

 
1.1 Tunnistetaan 
väestöryhmien väli-
set terveyserot ja 
toimenpiteet koh-
dennetaan eniten 
palveluja tarvitseville 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Näyttöön perus-
tuvat työ- ja hoito-
menetelmät ovat 
laajalti käytössä so-
siaali- ja terveyspal-
veluissa ja väestön 
palvelutarve on selvi-
tetty 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 ja 1.2 Kansantau-
tien vakioitu summain-
deksi, vakioitu sairas-
tavuusindeksi, sijoit-
tuminen TEA-viisarin 
vertailussa, PYLL-
indeksi 
 
 
 
 
 
 
1.2 Palvelutarveselvi-
tys, eri asiakasryhmien 
palvelujen käytön kas-
vu on hallittua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.1 ja 1.2 Tieto on 
käytettävissä vain 
joka toinen vuosi. 
 
1.3. TEA-viisari: tieto 
yhden vuoden vii-
veellä.  Viimeisin 
tieto v. 2012: Kainuu 
74.0 pistettä/koko 
maa 60.1 pistettä 
1.4 PYLL-indeksi; ei 
käytettävissä 
 
1.2 Erityissairaan-
hoidon ostoja lukuun 
ottamatta ei olennai-
sia poikkeamia ai-
empiin vuosiin ver-
rattuna 
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teissa, joissa se 
on asiaan kuulu-
vaa ja luontevaa. 
 
1.3 Osallisuuden 
ja yhteisöllisyyden 
edistäminen, vas-
tuunotto omasta 
ja yhteisön hyvin-
voinnista. 

 
 
 
 
1.3 Osallistutaan 
hyvinvointikertomuk-
sen laatimiseen ja 
seurataan hyvinvoin-
nin kehitystä 

 
 
 
 
1.3 Yhteistyöverkos-
tojen ja kehittäjäasiak-
kaiden määrä 
 
 

2. Asiakas saa 
tarpeenmukaiset 
palvelut oikea-
aikaisesti ja on 
tyytyväinen 
saamiinsa pal-
veluihin 
 

2.1 Väestön ter-
veyspalveluiden 
tarve on tiedossa. 
Perusterveyden-
huollon ja erikois-
sairaanhoidon 
palveluita tuote-
taan väestön tar-
peita vastaavasti. 
 
 
2.2 Hoitoon pääsy 
toteutuu kaikilla 
osa-alueilla sää-
dösten mukaisesti 
 
 
 
 
 
 
2.3 Potilasturvalli-
suus on ankkuroi-
tu toiminnan ra-
kenteisiin ja toi-
mintatapoihin 

2.1–2.2 Hoitoon pää-
syn tilannetta seura-
taan kaikilla vastuu-
alueilla säännöllises-
ti. Haavoittuvat osa-
alueet tunnistetaan 
ennakkoon ja ratkai-
suja haetaan ensisi-
jaisesti toimintatapo-
ja resursoinnin pai-
nopisteitä muutta-
malla ja vasta toissi-
jaisesti ostopaleluita 
lisäämällä 
 
2.2 Merkittävien 
poikkeamien syyt 
selvitetään ja ryhdy-
tään korjaaviin toi-
menpiteisiin 
 
2.3 Haittatapahtumi-
en systemaattinen 
seuranta, raportointi 
ja käsittely 

2.1–2.2 Välitön yhtey-
densaanti terveyskes-
kukseen arkipäivisin 
virka-aikana ja välitön 
hoitoon pääsy päivys-
tystapauksissa toteu-
tuvat 
 
Kiireetön hoito: hoi-
dontarpeen arvio ja 
hoitoon pääsy toteutu-
vat asetuksessa sää-
detyissä määräajoissa 
täysimääräisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Asiakaspalaute-
kyselyt x 1 / 2 vuodes-
sa; 90 % palautteista 
tasolla hyvä tai erin-
omainen. 
Välittömän palautteen 
seuranta; Kohteluun 
liittyviä valituksia ei 
ole. 
 
2.3 Poikkeamien mää-
rä alenee edellisvuo-
teen verrattuna 

2.1–2.2 Välitön yhtey-
densaanti toteutuu 
säädösten mukaisesti 
 
 
 
 
Kiireetön hoitoonpää-
sy: Toteutuu pääsään-
töisesti. Suurimmat 
ongelmat suun tervey-
denhuollossa ja käsi- 
ja plastiikkakirurgiassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Ei tehty v. 2013 
Välitön palaute 
(QPro Feedback) 
2013: keskiarvo 4.5 
(asteikolla 1-5) 
 
 
 
 
 
. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen  

Strategiset 
päämäärät 

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointikri-
teerit 
 

Toteuma 

3. Hyvinvoiva 
henkilöstö 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Henkilöstöä 
arvostava ja 
hyvä kohtelu 
kaikissa työyh-
teisön ja työnte-
kijän kehitysvai-
heissa. 
 
 

3.1 Työyhteisön tilan 
kartoitukset kahden 
vuoden välein ja 
tarvittavat kohdenne-
tut toimenpiteet niistä 
saadun tiedon pohjal-
ta. 
 
 

3.1 Työyhteisön tilan 
kartoitukset joka toinen 
vuosi 
3.1Työhyvinvointikysel
yn tulokset tasolla 
hyvä-kiitettävä 
3.1 Työyksikkökohtai-
set osaamiskartoituk-
set tehty ja osaamisen 

3.1 Työhyvinvointi-
kysely joka toinen 
vuosi. Ei tehty toimin-
tavuonna  
 
 
 
3.1 Toteutunut  
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 3.3 Riittävä, 
osaava, hyvin-
voiva ja palvelu-
altis henkilökun-
ta. Asiakasläh-
töinen hoitotyö 
 
 
3.2 Työyhteisö-
jen luottamuk-
sellinen ilmapiiri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Kehitys-
keskustelut 
 

kehittämisen suunni-
telman mukainen täy-
dennyskoulutus henki-
lötasolla toteutetaan 
tarpeen mukaisesti (3–
10 vrk/v). 
 
 
3.2 Kehityskes-
kustelut toteutuvat 100 
%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Toteutunut arviolta 
80 % 
 

4. Henkilöstön 
saatavuus ja 
houkuttelevat 
työyhteisöt 

4.1 Terveyden 
ja sairaanhoidon 
palveluiden 
tulosalue on 
arvostettu ja 
uudistamiseen 
kannustava 
työpaikka 
 
4.2 Onnistunut 
rekrytointi.  
 
 
 
 
4.3 Oikeuden-
mukainen, työn 
vaativuuden 
huomioiva palk-
kausjärjestelmä 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Henkilöstön rek-
rytoinnissa yhtenäi-
set suunnitelmiin 
perustuvat käytännöt 
4.3 Työnvaativuuden 
arviointi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Täytettyjen va-
kanssien osuus vastaa 
suunniteltua. 
 
 
4.1–4.3 Avoimien va-
kanssien osuus laskee 
edellisvuodesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2–4.3 Ei toteudu 
lääkäreiden ja erityis-
työntekijöiden osalta 
 
 
 
 
 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat  

Strategiset 
päämäärät  
 

Kriittiset me-
nestystekijät 
 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 
 

Toteuma 

5. Osallistava, 
vastuullinen, 
oikeudenmukai-
nen ja yöntekoa 
palveleva joh-
taminen. 
 

5.1 Selkeät vas-
tuut ja tavoitteet. 
Hyviin suorituk-
siin tähtäävät 
toimintatavat. 
 
 
 
 
5.2 Kaikkien 
keskeisten sai-
rauksien tutki-
mukselle hoidol-
le ja kuntoutuk-
selle on ole-
massa mo-
niammatillisesti 
ja yhteistoimin-
nallisesti työste-
tyt hoitoketjut 

5.1 Johtamisen audi-
tointi, itse-arviointi ja 
johdon katselmukset 
 
 
 
 
 
 
5.2 Olemassa olevi-
en hoitoketjujen päi-
vitys ja uusien tarve-
kartoitus vuosittain 
 

5.1 Johtamisen audi-
tointi, itsearviointi ja 
johdon katselmukset 
toteutuvat kaikilla vas-
tuualueilla, tulosyksi-
köissä ja erikoisaloilla 
 
 
 
5.2 Vuosittain työstet-
täviksi sovitut hoitoket-
jut työstetään 

5.1 Toteutuneet muu-
toin paitsi suun ter-
veydenhuollon- mie-
lenterveys- ja riippu-
vuuksien hoitopalve-
luiden ja päivystyspal-
veluiden vastuualueil-
la 
 
5.2 Toteutunut 

6. Laadultaan 
hyvä terveyden- 

6.1 Korkea lää-
kinnällinen ja 

 
 

6.1 Kantelut, muistu-
tukset ja hoitovahingot 

Muistutukset: 48–44 
(2012–2013) 
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ja sairaanhoito. 
 

hoidollinen am-
mattitaito. 
Hyvä palvelujen 
laatu.   
 
6.2 Potilastur-
vallisuuden il-
moitus- ja seu-
rantajärjestel-
män (HaiPro) 
käyttö vakiintuu 
kaikissa työyksi-
köissä. Käytös-
sä olevan poti-
lastietojärjes-
telmän ongelmat 
tunnistetaan ja 
korjataan. 

 
 
 
 
 
6.2 Jatkuva tiedotta-
minen ja yksiköiden 
motivointi haittata-
pahtumailmoitusten 
tekemiseen 
 
 
 

vähenevät 
 
 
 
 
6.2 HaiPro-
ilmoituskäytäntöjen 
vakiinnuttua  
ilmoitusten määrä 
laskee. 
Läheltäpititilan-teiden 
suhteellinen osuus 
ilmoitusten kokonais-
määrässä kasvaa 

Potilasvahingot: 29–
28 (2012–2013) 
 
 
 
6.2 Kirjattujen haitta-
tapahtumien määrä on 
kasvanut edellisvuo-
desta; 1163 vs. 900. 
Tulkittava osittain 
menetelmän laajem-
paan ja systemaatti-
sempaan käyttöönot-
toon liittyväksi 

7. Vaativa eri-
koissairaanhoito 
säilyy 
Kainuussa 
 
 
 

7.1 Uuden sai-
raalaan toimin-
nan ja rakenta-
misen suunnitte-
lu etenee sovi-
tusti. Toiminnan 
toteuttamisessa 
tarvittavan hen-
kilöstön saata-
vuus pystyttään 
turvaamaan. 

7.1 Sosiaali- ja ter-
veystoimen rekry-
toinnille saadaan 
laadittua kokonais-
suunnitelma joka 
sisältää suunnitel-
man kaikkien eri 
ammattiryhmien rek-
rytoimiseksi.  

7.1 Täytettyjen va-
kanssien osuus vastaa 
suunniteltua. 

7.1 Ei toteudu lääkä-
reiden ja eräiden eri-
tyistyöntekijöiden 
osalta. 

 

Talous   

Strategiset 
päämäärät  
 

Kriittiset me-
nestystekijät 
 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 
 

Toteuma 

8. 
Tasapainoinen 
talous 
 
 
 
 

8.1 Toimintojen 
oikea 
kohdentaminen. 
Ennakointi ja 
suunnitelmalli-
suus. 
Samassa 
organisaatiossa 
toimimisen 
tuoman 
synergiaedun 
mahdollisuuksie
n 
hyödyntäminen 
kaikilla 
toiminnan eri 
tasoilla. 

8.1 Talouden ja 
toiminnan tasapainoa 
ja kehitystä 
seurataan jatkuvasti 
ja poikkeamiin 
reagoidaan korjaavin 
toimenpitein 

8.1 Tulosalue pysyy 
asetetussa 
talousarviokehyksessä
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Tuottavuus on 
vähintään kansallisella 
keskitasolla, 
käytettävissä olevissa 
valtakunnallisissa 
vertailuissa. 

8.1 Talous: Toteutuu 
lukuun ottamatta asia-
kaspalveluiden ostoja, 
joissa kokonaisylitys  
noin 1,9 miljoonaa 
euroa.  
(Ylittymisriskiksi arvi-
oitiin syksyllä 2012  
2,1 miljoonaa euroa). 
Kokonaisuutena toi-
mintakulujen ylitys 
Tesa:ssa on noin 1,5 
miljoonaa euroa (os-
topalveluiden ostojen 
ylitys kompensoituu 
osittain muiden kulu-
jen alituksista). 
 
8.1 Tuottavuus: 
THL:n julkaisema 
sairaaloiden tuotta-
vuusvertailu on seu-
rannassa käytettävis-
sä 1 vuoden viiveellä. 
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29.1.2014 julkaistussa 
vuoden 2012 tutta-
vuustilastossa Kai-
nuun keskussairaala 
oli episodituottavuu-
den osalta valtakun-
nan kolmanneksi tuot-
tavin keskussairaala. 
Terveyskeskustoimin-
nan osalta ei kansal-
lista vertailutietoa ole 
käytettävissä. 
 
 
 

 

Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut 

 
 

Terveyden- ja sairaanhoidon tulosalueen vuoden 2013 toiminnalle asetettiin kolme keskeistä tavoitetta:  
1. Hoitoonpääsyn säädöstenmukainen hallinta 

2. Talouden hallinta 

3. Henkilöstön saatavuuden turvaaminen 

 
Hoitoonpääsy: Hoitoon pääsy toteutui säädösten mukaisesti operatiivista vastuualuetta ja suun terveyden-
huollon vastuualuetta lukuun ottamatta. Puhe- ja toimintaterapiapalveluiden saatavuudessa oli ongelmia. 
Sekä operatiivisella vastuualueella että suun terveydenhuollossa jononpurkua tehtiin koko toimintavuoden 
ajan sekä omana lisätyönä että ostopalveluin. Ostopalveluiden lisäys hoitotakuuseen pääsemiskesi heijas-
tui noin miljoonan euron ylityksenä asiakaspalvelujen ostoissa. 
Talous: Lukuun ottamatta asiakaspalvelujen ostojen ylitystä pysyttiin tulosalueella annetussa raamissa. 
Henkilöstön saatavuus: Henkilöstön saatavuuden osalta tilanne oli edelleen vaikea lääkäreiden osalta. Pe-
rusterveydenhuollon vajeen lisäksi ongelmia ilmeni konservatiivisella vastuualueella mm. neurologiassa ja 
onkologiassa. Puutteita jouduttiin kompensoimaan ostopalveluin. Kuhmon vastaanoton toiminnan ottami-
nen omaksi toiminnaksi toukokuun 2013 alusta toi lääkärirekrytointiin lisähaasteen. Osaavien sairaanhoita-
jasijaisten saaminen oli vaikeaa kaikilla vastuualueilla. Erityisiä ongelmia sijaisten saamisessa oli päivys-
tyspalveluiden vastuualueella. 
Ratkaisemattomat useita vuosia jatkuneet tilaongelmat heijastuvat mm. konservatiivisen, operatiivisen ja 
päivystyspalveluiden vastuualueiden toimintaan. 
 
Perusterveydenhuollon yksikön toiminta vakiintui. Vuoden 2013 tärkeimpänä tavoitteena yksiköllä oli val-
mistella Kainuun sairaanhoitopirin järjestämissuunnitelmaluonnos toimintavuoden kuluessa. 
Luonnos valmistui ja lähetettiin lausuttavaksi jäsenkuntiin vuodenvaihteessa 2013/2014. 
 
E-resepti otettiin käyttöön Kainuussa maaliskuussa 2013. 
 
Koko tuloalue osallistui aktiivisesti uuden sairaalaan suunnitteluun. Konseptisuunnittelu saatettiin loppuun 
suunnitellun mukaisesti. 

 
Suun terveydenhuollossa ei vapautunutta johtavan hammaslääkärin virkaa saatu täytettyä. 
Suun terveydenhuollon keskeisenä tavoitteena ollut hoitojonojen purku tuotti jo toimintavuoden kuluessa 
hyvän tuloksen. Kainuun soten toiminta-alueella oli 1.5.2013 yli kuusi kuukautta hoitoon pääsy odottaneita 
henkilöitä 2696. Tammikuussa 2014 vastaava luku oli vain 579.  
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Mielenterveys- ja riippuvuuksien hoitopalveluiden vastuualueella toteutettiin kahdeksan aikuispsykiatrisen 
sairaansijan vähennys lokakuun 2013 alusta lukien. Psykiatrivaje heijastui merkittävällä tavalla palveluiden 
saatavuuteen mm. viiveinä potilaiden tarvitsemien lausuntojen saatavuudessa. 
 
Operatiivisella vastuualueella tehostettiin ns. leiko-toimintaa. Tekonivelkirurgiassa käynnistettiin elokuussa 
2013 toimintamalli, jonka avulla leikkaustoimenpiteiden määrää voidaan merkittävästi lisätä vuositasolla. 
Muutos on paremmin arvioitavissa vasta toimintavuoden 2014 kuluessa. 
 
Konservatiivisella vastuualueella lääkäripula heijastui koko toimintavuoden ajan vastuualueen toimintaan. 
Neurologi ja onkologipula vaikutti palveluiden saatavuuteen, ja työn kuormittavuuteen. Pula lisäsi merkittä-
västi myös ostopalvelukustannuksia. Erikoistuvien lääkäreiden vaje vaikeutti päivittäistä toimintaa sekä po-
liklinikoilla, osastoilla että erikoissairaanhoidon päivystyksessä. 

 
      Terveyskeskussairaala- ja vastaanottotoimintojen vastuualueella otettiin Kuhmon terveysaseman  
      ulkoistettu toiminta omaksi toiminnaksi hankinta/sopimusprosessiin kytkeytyvien ongelmien vuoksi 
      nopealla aikataululla huhti - toukokuussa 2013.  
      Terveyskeskussairaaloissa hoivapaikkaa odottavien osalta tehtiin selvitys helmi- maaliskuussa   
      2013. Selvityksen perustella tilanne oli vaikein Sotkamon sairaalassa. Vuoden 2013 viimeisellä nel- 
      jänneksellä valmisteltiin Sotkamon tilanteeseen suunnattu suunnitelma jonottajatilanteen hallitsemi- 
      seksi yhteistyössä vanhuspalveluiden johdon kanssa. Tämän jälkeen on Sotkamoon lisätty vanhus 
       palveluiden pitkäaikaispaikkoja (10). Terveyskeskussairaaloiden sairaansijamäärä on tällä hetkellä riittävä  
      Kainuun soten alueen väestölle, jos sairaansijat ovat pääsääntöisesti vain terveydellisin perustein käy- 
      tössä. 
 
      Päivystyspalveluiden vastuualueen toimintaan heijastui erityisesti päivystystyöskentelyyn riittävän  
      osaavien sijaisten saatavuuden vaikeus. Vastuualue valmisteli Kajaanin pääterveysaseman välitön- 
      tä (saman päivän aikana) tutkimusta tai hoitoa vaativien potilaiden tutkimus- ja hoitovastuun siirty- 
      mistä pääterveysasemalta Kainuun keskussairaalaan päivystyspoliklinikalle. Suunnitelma valmistui  
      syksyllä 2013 ja toiminta muuttuu 1.3.2014.  
      Päivystyksen toimintamalleja kehitettiin edelleen (erityisesti triage). 
 
 

 

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-         

HOIDONPALVELUT YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito, 

Suun terv.huolto, Operatiivinen hoito, 

Konservatiivinen hoito, Vastaanottot. ja 

tk.sairaalat ja Päivystyspalvelut

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 11 235 12 594 15 094 14 765 97,8 -2,2 -329 17,2 2 171

   Myyntituotot 3 447 4 170 6 670 6 863 102,9 2,9 193 64,6 2 693

   Maksutuotot 7 661 8 297 8 297 7 842 94,5 -5,5 -455 -5,5 -455

   Tuet ja avustukset 2 6 6 1 16,7 -83,3 -5 -83,3 -5

   Muut tuotot 125 121 121 59 48,8 -51,2 -62 -51,2 -62

TOIMINTAKULUT 99 383 103 096 103 135 104 616 101,4 1,4 1 481 1,5 1 520

       Palkat ja palkkiot 41 555 42 844 42 876 42 631 99,4 -0,6 -245 -0,5 -213

       Henkilösivukulut 11 328 11 125 11 132 11 246 101,0 1,0 114 1,1 121

   Henkilöstökulut 52 883 53 969 54 008 53 877 99,8 -0,2 -131 -0,2 -92

       Asiakaspalvelujen ostot 19 111 18 512 18 512 20 459 110,5 10,5 1 947 10,5 1 947

       Muut palvelujen ostot 13 729 15 267 15 267 14 977 98,1 -1,9 -290 -1,9 -290

   Palvelujen ostot yhteensä 32 841 33 779 33 779 35 436 104,9 4,9 1 657 4,9 1 657

   Aineet ja tavarat 10 970 12 401 12 401 12 394 99,9 -0,1 -7 -0,1 -7

   Avustukset 12 2 2 15 750,0 650,0 13 650,0 13

   Vuokrat 2 617 2 904 2 904 2 841 97,8 -2,2 -63 -2,2 -63

   Muut kulut 60 41 41 53 129,3 29,3 12 29,3 12

TOIMINTAKATE -88 148 -90 502 -88 041 -89 851 102,1 2,1 -1 810 -0,7 651

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

VUOSIKATE -88 149 -90 502 -88 041 -89 852 102,1 2,1 -1 811 -0,7 650

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -926 -1 106 -1 106 -977 88,3 -11,7 129 -11,7 129

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

TILIKAUDEN TULOS -89 075 -91 608 -89 147 -90 829 101,9 1,9 -1 682 -0,9 779

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -89 075 -91 608 -89 147 -90 829 101,9 1,9 -1 682 -0,9 779

Laskenn

allinen 

TP 2012 

(sis 

Pnka) TA 2013

 
Tilinpäätös 2012 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2013 lukujen kanssa, koska vuoden 2012  

luvut sisältävät Puolangan perusterveydenhuollon kustannukset 
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Mittarit ja tunnusluvut 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 ta-

voite 

TP 2013 

Asukas, asiakas      

Kansantauti-indeksi 130,2 129,4 129,4 129,0 Tieto ei 

käytettä-

vissä 

Sairastavuusindeksi 120,1 Tieto ei käytet-

tävissä 

120,9 119,0 Tieto ei 

käytettä-

vissä 

PYLL -indeksi 

(4 vuoden välein)  

(maan ka: 4000) 

 Tieto ei käytet-

tävissä 

Tietoa ei 

käytettävissä 

Vuosien 

2007–2011 

tiedot julkais-

taneen vuo-

den 2013 

aikana. Tavoi-

te aikavälille 

2007-

20011=4500, 

aikavälille 

2011-

2015=4000 

 

TEA-viisari 

(10 parhaimman joukos-

sa) 

 Tieto ei käytet-

tävissä 

TEA-

aktiivisuus 

paras koko 

maassa 

 TEA-viisari: 

tieto yhden 

vuoden vii-

veellä.  Vii-

meisin tieto 

v. 2012: 

Kainuu 74.0 

pistettä/koko 

maa 60.1 

pistettä 

Hoito- ja palvelutakuun 

toteutuminen 

 ESH: 40 

PTH: suunth. 

206 

Yli 3kk odotta-

via 63 ja yli 6 

kk odottavia 

73 

Hoitotakuu 

toteutuu 

100% 

Ei toteudu 

suun tervey-

denhuollos-

sa, operatii-

visella vas-

tuualueella, 

puheterapi-

assa ja toi-

mintaterapi-

assa 
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Henkilöstö ja uudis-

tuminen 

     

Sairauspoissaolot 11.159 pv 11.603 pv  10.000 pv 12868 

HTV2 923  965   

Johtaminen, palvelui-

den järjestäminen ja 

tuotantotavat 

     

Kehityskeskustelut 1 x 

/vuosi 

100 % Käynnissä 90 % 100% 80% (arvio) 

      

Talous  Kuvattu edellä   Kuvattu 

edellä 

      

Kainuun elinvoima      

 

 

 

1.8.1.7 Vanhuspalvelujen tulosalue 

 
Vastuuhenkilö: Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen 

Perustehtävä 

Vanhuspalvelujen tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi palveluohjauksen keinoin kainuulaisille vanhuksille 
kotona asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja. 

Arvot 

Voimavaralähtöisyys, turvallisuus, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, osallisuus 

Visio 2020 

Kainuulainen vanhus selviytyy itsenäisesti ja turvallisesti omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä oikea-
aikaisten palvelujen turvin. Tarvittaessa hänelle järjestetään hyvä ja turvallinen ympärivuorokautinen hoivapal-
velu vanhuksen omia valintoja kunnioittaen. 

 

Asiakas ja asukas 

Strategiset 
päämäärät 

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet Mittarit/ arviointikri-
teerit 

Toteuma 

(sitovat tavoit-
teet eli mitä tulee 
saavuttaa) 

 (missä on on-
nistuttava, jotta 
sitoviin tavoittei-
siin päästään) 

(mitä on tehtävä 
sitovien tavoitteiden 
toteutumiseksi ja 
kuka toteuttaa) 

(millä sitovien tavoit-
teiden onnistumista ja 
toteutumista mitataan) 
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Kainuulaisten 
vanhusten 
tarpeita vas-
taavat palve-
lut, joilla tue-
taan ensisijai-
sesti vanhus-
ten kotona 
selviytymistä. 

Palvelut suunni-
tellaan ja toteu-
tetaan vanhuk-
sen yksilöllisiin 
tarpeisiin ja 
tarveharkintaan 
perustuen yh-
teistyössä van-
huksen ja hänen 
läheistensä 
kanssa. 

Palveluilla tue-
taan vanhuksen 
omia voimavaro-
ja sekä osallis-
tumismahdolli-
suuksia. 

Tarkoituksen-
mukainen palve-
lurakenne. 

 

Vapaan valin-
nan periaatteen 
toteutuminen 
olemassa olevi-
en vaihtoehtojen 
puitteissa.  

Yksilöllinen palvelu-
neuvonta- ja ohjaus. 

 

 

 

 
Hyvinvointia edistä-
vän työn ja varhaisen 
puuttumisen vahvis-
taminen. 

 

 

Palvelurakenteen 
säännöllinen arviointi 
sekä tarvittavat muu-
tokset. 

 

 

 

 

 

Säännöllisen kotihoi-
don palveluja on tarjol-
la 13-14 %:lle 75 vuot-
ta täyttäneistä. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ympärivuorokautisia 
hoivapalveluja on tar-
jolla 8-9 %:lle 75 vuot-
ta täyttäneistä. 

 

 

 
Omaishoidon piirissä 
on n. 7 % 75 vuotta 
täyttäneistä. 

Palvelutakuu toteutuu 
lain asettamissa mää-
räajoissa. 

 

 

 

 

 

 

 

Asiakaspalaute 
 

- yhteydenotot sosi-

aali- ja poti-

lasasiamiehiin ovat 

alle 80 kpl/v 

- kantelujen määrä 

on alle 10 kpl/v 

Säännöllisen kotihoi-
don palveluja sai kulu-
neen vuoden aikana 
noin 18.0 % yli 75 
vuotiaista kainuulaisis-
ta. 

 

Hyvinvointia edistävät 
kotikäynnit ja ryhmäti-
laisuudet toteutettiin 
suunnitelmien mukai-
sesti. 

 
 
 
Ympärivuorokautista 
hoitoa ja hoivaa järjes-
tettiin noin 9.4 %:lle  
75 vuotta täyttäneistä. 

 

 
 

Omaishoidon tuen 
piirissä oli noin 7 %:a 
75 vuotta täyttäneistä. 

Palvelutakuu toteutui 
pääsääntöisesti lain 
asettamissa määrä-
ajoissa. Kiireellisissä 
tilanteissa asiakas sai 
palvelun välittömästi. 

Kts. Liite Vanhuspalve-
lulain 26 §:n mukainen 
ikäihmisten sosiaali-
palveluihin pääsyn 
keskimääräinen odo-
tusaika ajalta 1.7. – 
31.12.2013. 

 

Suoriin asiakaspalaut-
teisiin vastattiin välit-
tömästi. 

Yhteydenottoja poti-
lasasiamieheen oli 25 
kpl (v. 2012, 25 kpl) ja 
sosiaaliasiamieheen 
59 kpl (v. 2012, 69 kpl) 

Kantelujen määrä oli 
alle 10 kpl/v. 
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Henkilöstö ja uudistuminen 

Strategiset 

päämäärät 

Kriittiset me-

nestystekijät 

Toimenpiteet Mittarit/ arviointikri-

teerit 

Toteuma 

Vanhuspalve-
luissa työsken-
telee riittävä, 
pääsääntöi-
sesti vakitui-
nen, ammatilli-
sesti osaava ja 
ammatistaan 
ylpeä sekä 
työhönsä si-
toutunut henki-
löstö, joka voi 
hyvin. 

Henkilöstö-
resurssit on 
kohdennettu 
palvelutarpeen 
mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön 
osallistumisen ja 
osaamisen sys-
temaattinen 
kehittäminen 
sekä työntekijöi-
den vaikutta-
mismahdolli-
suuksien lisää-
minen oman 
työn kehittämi-
seen.  
 
Koulutetun ja 
ammattitaitoisen 
henkilöstön 
saatavuuden 
turvaaminen. 

Henkilöstörakennetta 
ja työjärjestelyjä 
muokataan vanhus-
ten palvelutarpeita 
vastaavasti. 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilöstön ammatti-
taidon laaja-alainen 
käyttö, työn hallitse-
minen, täydennys- ja 
lisäkoulutuksiin osal-
listumisesta huoleh-
timinen sekä aktiivi-
seen työkiertoon 
kannustaminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiivinen osallistu-
minen työvoimatar-
peen ennakointiin ja 
rekrytoinnin moni-
puoliseen kehittämi-
seen. 
 
 
 
 
 
 
Laadittujen työhyvin-
vointisuunnitelmien 
toteuttaminen ja aktii-
ivinen keinojen etsi-
minen sairauspois-
saolojen alentami-
seksi. 

Ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksen / 
vanhuspalvelulain 
mukainen keskiverto 
mitoitus eri palveluko-
konaisuuksissa. 
 
 
 
 
 
 
Täydennyskoulutus-
päivät henkilötasolla 
keskimäärin  
3 - 5 pv/tt/v. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työyksikkökohtaiset 
osaamiskartoitukset 
toteutuvat 100 %:sesti. 
 
 
 
Vakituisten vakanssien 
täyttöaste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työhyvinvointisuunni-
telmat toteutuvat kai-
kissa yksiköissä. 
 
 
 
Sairauspoissaolojen 
määrä alle 15 pv/tt/v. 

Ympärivuorokautisten 
yksiköiden henkilös-
tömitoitus on vaihdellut 
välillä  0.52 – 0.68. 
 
Todellinen henkilöstö-
mitoitus on ollut ajoit-
tain suunniteltua alhai-
sempi useista syistä 
johtuen.  
 
 
Täydennyskoulutus-
päivät henkilötasolla 
eivät toteutuneet 
suunnitellusti vaan 
olivat noin 1,5 pv/tt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työyksikkökohtaiset 
henkilöstön osaamisen 
kartoitukset toteutuivat 
noin 85 %:sesti. 
 
 
Vakituisten vakanssien 
täyttöaste oli kotona 
asumista tukevien 
palvelujen vastuualu-
eella noin 80 – 90 % ja 
ympärivuorokautisten 
palvelujen vastuualu-
eella noin 99.8 %. 
Esimiestehtäviin oli 
vaikeuksia saada teki-
jöitä.  
 
Työhyvinvointisuunni-
telmat on laadittu ja 
niitä on toteutettu kai-
kissa yksiköissä.  
 
 
Sairauspoissaolot 
olivat noin 18 pv/tt/v. 
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Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat 

Strategiset 
päämäärät 

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

Vanhuspalve-
lujen  johta-
misjärjestelmä 
on toimiva. 
Johtaminen on 
vastuullista, 
oikeudenmu-
kaista, avointa 
sekä henkilös-
töä osallista-
vaa. 
 
 
Toimivat, asia-
kas- ja voima-
varalähtöiset 
palveluketjut ja 
rakenteet, 
jotka toteute-
taan monitoi-
mijamaisena 
yhteistyönä. 

Viranhaltijajohto 
kaikilla tasoilla 
toimii päämää-
rätietoisesti ja 
tukee henkilös-
töä tavoitteiden 
saavuttamises-
sa.  
 
Tehdyt päätök-
set ovat joh-
donmukaisia, 
perusteltuja ja 
läpinäkyviä. 
 
Palvelut pyritään 
rakentamaan 
vanhuksen yksi-
löllisiä tarpeita 
vastaaviksi. 
 
Saumaton yh-
teistyö eri toimi-
joiden ja palve-
luntuottajien 
kanssa. 
 
 
 
Kaikissa palve-
lukokonaisuuk-
sissa hyödynne-
tään RAI -
hoidon ja laadun 
arviointi- ja seu-
rantajärjestel-
mää. 

Johtamisosaamisen 
jatkuva kehittäminen 
ja ylläpitäminen täy-
dennyskoulutusten 
avulla. 
 
Vahvistetaan moni-
puolisesti palveluoh-
jauksellista työ otetta 
sekä ennakoivaa ja 
varhaista puuttumista 
yhteistyössä eri toi-
mijatahojen kanssa. 
Sekä hyödynnetään 
monipuolisesti tekno-
logiaa. 
 
 
Palvelustrategiatyö-
hön osallistuminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAI - tulosten hyö-
dyntäminen johtami-
sessa ja toiminnan 
kehittämisessä.   

Tulos- ja kehityskes-
kustelut toteutuvat 100 
%:sesti. 
 
 
 
 
 
Palvelutarpeen arvioin-
ti ja järjestäminen to-
teutetaan lain mukai-
sissa määräajoissa. 
 
 
Johdonkatselmukset 
toteutuvat 100 % 
 
 
 
 
 
Oman toiminnan ja 
ostopalvelujen osuu-
den (%) määrittämi-
nen. 
 
 
 
 
RAI -järjestelmän tu-
lokset osoittavat, että 
palvelut ja resurssit on 
kohdennettu tarkoituk-
senmukaisesti. 

Tulos- ja kehityskes-
kustelut toteutuivat 
noin 85 %:sesti vaki-
tuisen henkilöstön ja 
pitkäaikaisten sijaisten 
osalta.  
 
 
Palvelutarpeen arvi-
oinnit toteutuivat laki-
sääteisissä määrä-
ajoissa.  
 
 
Laatujärjestelmän 
mukaisia johdonkat-
selmuksia ei toteutettu 
vuonna 2013.  
 
 
 
Oman toiminnan 
osuus esimerkiksi 
tehostetun palvelu-
asumisen osalta on n. 
57 % ja vastaavasti 
ostojen osuus ko. pal-
velussa on n. 43 %. 
 
RAI -arvioinnit tehtiin 
noin 90 %:sesti ja tu-
losten perusteella mm. 
henkilöstöresursseja 
tasattiin yksiköiden 
kesken.  

 

Talous  

Strategiset 
päämäärät 

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

Kokonaistalou
dellinen 
kannattavuus 
tarpeita 
vastaavia 
palveluja 
tuotettaessa ja 
järjestettäessä

Toimintaan on 
varattu 
palvelurakentee
n mukaiset 
riittävät 
taloudelliset 
edellytykset 
huomioiden 

Tehostetaan 
kustannustietoisuutta 
ja palvelut 
järjestetään 
kustannustehokkaas-
ti. 
 
 

Pysytään 
talousarviossa.  
 
 
 
 
 
 

Tilikauden 
toteumaprosentti on 
92% elokuussa hy-
väksyttyyn muutet-
tuun talousarvioon. 
Tilinpäätöksen lop-
pusumma on 5,8M€ 
pienempi kuin elo-
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. ikärakenne ja 
palvelutarpeen 
lisääntyminen 
sekä 
lainsäädännön 
tuomat 
muutokset. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talouden 
poikkeamiin 
puututaan 
välittömästi ja 
tehdään tarvittavat 
toimenpiteet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Kustannustietojen 
valtakunnallinen 
vertailu (ka). 
 
 
 
 
 
 
 
Talouden säännöllinen 
seuranta, arviointi ja 
raportointi 
kuukausittain. 

kuussa hyväksyttyyn 
muutettuun talousar-
vioon. Eniten alitusta 
tuli  
asiakaspalvelujen 
ostoissa 1,9M€ sekä 
avustuksissa 1M€.  
 
Kainuun 
vanhuspalvelujen 
kustannus on 
620€/asukas eli 
yhdeksänneksi 
edullisin keskisuurten 
kuntien vertailussa. 
(Lähde: Kuntaliitto 
2012). 
 
Talouden toteuman 
seuranta ja arviointi 
toteutui 
kuukausittain.  
 

 

Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut? 

Vanhuspalvelujen toiminta vuonna 2013 perustui hyväksyttyyn vuosisuunnitelmaan ja eteni suunnitelman 
mukaisesti. Vuoden alusta aloitti uusi organisaatiorakenne, jolloin johtamisjärjestelmä muuttui seudullisesta 
organisoitumisesta kohti prosessimaista johtamista. Uutena vastuualueena aloitti palveluohjaus- ja ostopal-
velut vastuualue, jonka vastuulla oli palveluohjauksen kehittäminen, ostopalvelujen ohjaus ja valvonta sekä 
palvelusetelitoiminnan eteenpäin vieminen. Kulunut vuosi osoitti sen, että prosessimainen organisoituminen 
mahdollisti aikaisempaa paremmin erilaisten käytänteiden, ohjeistusten sekä toimintalinjausten yhdenmu-
kaistamisen. Tällä pyrittiin turvaamaan se, että vanhuspalvelujen toimintalinjaukset ja periaatteet kohtelevat 
sekä asiakkaita että työntekijöitä tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti eri puolilla Kainuuta. 

 
Vanhuspalvelujen kokonaisuutta tarkastellen tulosalue saavutti erittäin hyvin sille asetetut tavoitteet sekä 
palvelurakenteen, organisaatiomuutoksen että talouden osalta. Tulosalueella toteutettiin määrätietoista työ-
tä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi kaikilla kolmella vastuualueella. 
Kotihoidossa seurattiin työajan käyttöä ja pyrittiin optimoimaan työntekijöiden liikkumista mm. reittisuunnitte-
lulla, tarkastelemalla toimipisteiden määriä sekä kehittämällä toimintatapoja. Myös ympärivuorokautisten 
hoivapalvelujen osalta asumispalveluyksiköiden ja hoivaosastojen toimintojen yhtenäistäminen oli koko 
toimintavuoden keskeisin tehtävä. Lyhytaikaispaikat kohdennettiin pääsääntöisesti omaishoitajien lakisää-
teisten vapaiden järjestämiseen. Palveluohjaus- ja ostopalvelujen vastuualueen toimesta edelleen yhden-
mukaistettiin mm. eri alueiden SAS-toimintaa ja valvontakäytäntöjä.     
 
Vanhuspalvelujen rakenne säilyi valtakunnallisten suositusten mukaisena. Säännöllisiä kotihoidon palveluja 
sai noin 18 % kainuulaisista ikääntyneistä. Omaishoidon tukea myönnettiin kaikille kriteerit täyttäneille haki-
joille ja tuen piirissä oli noin 7 %:a ikäihmisistä. Ympärivuorokautisten hoivapalvelujen piirissä oli noin 9.4 
%:a ikäihmisistä. Palveluasumisen palvelusetelikäytäntö laajeni kuluneen vuoden aikana ja vuoden lopussa 
tehostetun palveluasumisen palvelusetelin oli valinnut 39 asiakasta. Kokonaisuutena vuoden 2013 aikana 
ympärivuorokautisten palvelujen piiriin sijoittui 258 asiakasta, mikä on vuositasolla selvästi enemmän kuin 
vuosina 2008 - 2012.  
 
Heinäkuussa 2013 tulivat voimaan sekä vanhuspalvelulaki että laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaami-
seksi ja palvelujen parantamiseksi. Vanhuspalvelulain velvoitteiden näkökulmasta tarkasteluna tulosalueella 
panostettiin palveluohjauksen- ja neuvonnan kehittämiseen. Syyskuun alusta toiminnan aloittivat kuntakoh-
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taiset asiakasohjaajat. Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräistä odotusaikaa koskevat tiedot 
(liite) ajalta 1.7. – 31.12.2013 julkaistiin ohjeistuksen mukaan tammikuussa 2014. Vuoden 2013 aikana tu-
losalue osallistui Väli-Suomen Ikäkaste II Ikälain pilotointi -osahankkeeseen sekä kahteen vanhuspalvelu-
lain toimeenpano hankkeeseen. Lisäksi vanhuspalvelulain mukaisiin kuntiin perustettuihin vanhusneuvos-
toihin nimettiin edustajat vanhuspalvelujen tulosalueelta.   
 
Henkilöstö oli sitoutunut työhönsä ja työntekijät joustivat erinomaisesti niissä käytännön tilanteissa, joissa he 
joutuivat tekemään lyhyiden poissaolojen aiheuttamaa lisätyötä, tuplatyövuoroja sekä vaihtamaan ennalta 
suunniteltuja työvuoroja. Henkilökunnan sairauspoissaolojen määrä koko vanhuspalvelujen osalta vuonna 
2013 oli 23 555 kalenteripäivää (vuonna 2012 vastaava luku oli 25 730). Työpäivinä mitattuna määrä oli 
16 508 (vuonna 2012 vastaava luku oli 17 976). Henkilöstön jaksamista sekä perheen ja työn yhteensovit-
tamista pyrittiin tukemaan mm. työvuorojärjestelyin, mahdollistamalla osa-aikatyö, perhevapaat, mahdollis-
tamalla kuntoutusjaksot yms. yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon kanssa.  
 
Tulosalueen loppusumma oli 47,2 M€, joka on 5,8 M€ (10,9 %) pienempi kuin elokuussa hyväksytty käyttö-
suunnitelma. Toimintatuotot toteutuivat 101,9 %:sesti. Tämä mahdollistui mm. vuodelle 2013 tehdyistä asia-
kasmaksujen tarkistuksista. Henkilöstökulut alittuivat 1,6 M€ tätä selittää mm. sairauspoissaolojen ja siitä 
johtuva sijaisten käytön väheneminen. Lisäksi osa sekä lyhyt- että pitkäkestoisista, virkavapauksista hoidet-
tiin sisäisin järjestelyin.  Palvelujen ostot alittuivat kaikkiaan 2,6 M€. Asiakaspalvelujen ostot alittuivat noin 
1,9 M€ huolimatta siitä, että palvelujen käyttöaste säilyi edellisten vuosien tasolla. Tehostetun palveluasu-
misen paikkoja lisättiin omassa toiminnassa ja paikkojen vaihtuvuus oli kuntayhtymän omissa yksiköissä 
edellisvuotta nopeampaa. Määrärahavarauksen alitusta selittänee myös lisääntynyt tehostetun palveluasu-
misen palvelusetelin käyttö sekä vanhuspalvelulain palvelutakuuseen varatun määrärahan (0,3 M€) käytön 
painottuminen loppuvuoteen. 
 
Avustusten osalta ylijäämää muodostui noin 1 M€ ja tähän vaikutti mm. se, että omaishoidon tuen riittävyys 
haluttiin turvata vuodelle 2013 ja siihen tehtiin 0,4 M€:n määrärahan lisäys. Tukea myönnettiinkin kaikille 
kriteerit täyttäneille hakijoille, mutta sekä omaishoidon tuen että kotihoidon palveluseteliasiakkaiden määrä 
ei kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Myös omaishoitajien KUel –maksuihin varattua määrärahaa jäi 
käyttämättä. Toisaalta määräraha alittui myös lakisääteisten omaishoitajien vapaiden osalta, sillä kaikki 
siihen oikeutetut henkilöt eivät syystä tai toisesta käyttäneet oikeuttaan lakisääteiseen vapaaseen.  

 

 

Liite: Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika ajalta 1.7.–31.12.2013  

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs 

henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäil-

lä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.  

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, 

kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja julkaistaan palvelukohtaisesti. 

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vanhuspalveluiden keskimääräiset odotusajat löytyvät 

Kainuu.fi –sivulta http://sote.kainuu.fi/ikaihmisten_sosiaalipalveluiden_odotusaika ja kuntayhtymän vanhuspal-

velujen yksiköiden ilmoitustauluilta. Lisäksi tiedot lähetetään Kainuun alueella toimiville vanhusneuvostoille. 

 

Seuraavan kerran keskimääräinen odotusaika julkaistaan heinäkuussa 2014 ajalta 1.1.-30.6.2014 

http://sote.kainuu.fi/ikaihmisten_sosiaalipalveluiden_odotusaika
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Lisätietoja antaa tarvittaessa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen puh. 044 710 1669

Palvelu 
Keskimääräinen 

odotusaika (vrk) 
Lisätietoja: 

Kotihoito 1-7 vrk 

Palvelutarpeen mukaan.  

Kiireellisessä tilanteessa asiakas saa 

palvelun heti. 

Omaishoidontuki 16 vrk 

 Ympärivuorokautinen hoito (laitoshoito 

ja tehostettu palveluasuminen)     

      Kajaani-Paltamo 79 vrk  

Ajalla 1.7–31.12.2013 sijoittuneiden 

asiakkaiden keskimääräinen jonotusai-

ka. 

 

     Kuhmo-Sotkamo 92 vrk 

     Hyrynsalmi-Ristijärvi-Suomussalmi 

57 vrk 

Palvelutarpeen arviointi 1-7 vrk 

Palvelutarpeen mukaan.  

Kiireellinen palvelutarvearvio tehdään 

heti. 
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VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ                      

1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut, 

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut, 

Palveluohjaus ja ostopalvelut

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 15 914 15 151 15 172 15 464 101,9 1,9 292 2,1 313

   Myyntituotot 1 825 1 622 1 622 1 376 84,8 -15,2 -246 -15,2 -246

   Maksutuotot 13 112 12 603 12 624 13 127 104,0 4,0 503 4,2 524

   Tuet ja avustukset 23 0 0 14 0,0 0,0 14 0,0 14

   Muut tuotot 954 926 926 947 102,3 2,3 21 2,3 21

TOIMINTAKULUT 67 378 67 958 67 958 62 498 92,0 -8,0 -5 460 -8,0 -5 460

        Palkat ja palkkiot 29 668 28 805 28 884 27 596 95,5 -4,5 -1 288 -4,2 -1 209

        Henkilösivukulut 9 119 8 315 8 332 7 965 95,6 -4,4 -367 -4,2 -350

   Henkilöstökulut 38 787 37 120 37 216 35 561 95,6 -4,4 -1 655 -4,2 -1 559

       Asiakaspalvelujen ostot 11 418 12 842 12 661 10 759 85,0 -15,0 -1 902 -16,2 -2 083

       Muut palvelujen ostot 8 559 8 588 8 603 7 950 92,4 -7,6 -653 -7,4 -638

   Palvelujen ostot yhteensä 19 977 21 430 21 264 18 709 88,0 -12,0 -2 555 -12,7 -2 721

   Aineet ja tavarat 1 611 1 727 1 727 1 587 91,9 -8,1 -140 -8,1 -140

   Avustukset 3 845 4 612 4 622 3 623 78,4 -21,6 -999 -21,4 -989

   Vuokrat 3 094 2 978 3 018 2 930 97,1 -2,9 -88 -1,6 -48

   Muut kulut 64 91 111 88 79,3 -20,7 -23 -3,3 -3

TOIMINTAKATE -51 464 -52 807 -52 786 -47 034 89,1 -10,9 5 752 -10,9 5 773

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

VUOSIKATE -51 464 -52 807 -52 786 -47 034 89,1 -10,9 5 752 -10,9 5 773

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -148 -193 -193 -168 87,0 -13,0 25 -13,0 25

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

TILIKAUDEN TULOS -51 612 -53 000 -52 979 -47 202 89,1 -10,9 5 777 -10,9 5 798

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -51 612 -53 000 -52 979 -47 202 89,1 -10,9 5 777 -10,9 5 798

Laskenn

allinen 

TP 2012 

(sis 

Pnka) TA 2013

 
Tilinpäätös 2012 ei ole vertailukelpoinen vuoden 2013 lukujen kanssa, koska vuoden 2012  

luvut sisältävät Puolangan vanhuspalvelujen kustannukset 

 

Mittarit ja tunnusluvut 

Mittarit/ Tunnus-

luvut 

TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 tavoi-

te 

TP 2013 

Asukas, asiakas      

Säännöllisen koti-
hoidon piirissä ole-
vat 75 vuotta täyt-
täneet asiakkaat. 

13.2 % 5 % n. 20,5 % 13 – 14 % n. 18 % 

Ympärivuorokautis-
ten paikkojen % -
jakauma suhteessa 
75 vuotta täyttänei-
siin. 

9.5 % 9.5 % 9,4 % 8 – 9 % 9.4  % 

Omaishoidon piiris-
sä olevat 75 vuotta 
täyttäneet asiak-
kaat. 

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

Asiakkaat ovat 
tyytyväisiä saamiin-

Asiakastyyty-
väisyyskyselyä 
ei toteutettu v. 

Asiakas-
tyytyväisyys-
kyselyn tulos; 

Asiakas-
kyselyä ei ole 

90 % Asiakaskyselyä 
ei ole toteutettu 
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sa palveluihin. 2010 ka n. 3.9 toteutettu 

Asiakaspalaute 

- yhteydenotot so-
siaaliasiamieheen 
ja potilasasiamie-
heen 

55 kpl 

20 kpl  

alle 20 kpl 

66 kpl 

17 kpl 

alle 10 kpl 

yhteensä: 

77 kpl 

25 kpl 

yhteensä:  

alle 80 kpl 

alle 10 kpl 

59 kpl  

25 kpl 

alle 10 kpl 

Henkilöstö ja uud-

istuminen 

     

Henkilöstömitoitus Keskiverto-
tasoa vaihdel-
len 0.51 - 0.64 

Keskivertota-
soa ajoittain 
alempi johtuen 
mm. sijaispu-
lasta. 

Keskivertomi-
toitus on tavoit-
teena, mutta 
perusmitoituk-
sessa vajausta 
johtuen henki-
löstösäästöistä 

Laatusuosituk-
sen ja vanhus-
palvelulain 
asettamat mi-
toitusvaateet. 

Ympärivuoro-
kautisten pal-
velujen henki-
löstö mitoituk-
sen vaihteluväli 
0.52-0.68. 

Täydennyskoulutus 
henkilötasolla  

1.3 – 2.3 pv/tt/v 3. 0 – 4.8 
pv/tt/v 

1,2  pv/tt/v ka. 3 – 5 pv/tt/v n. 1.5 pv/tt 

Työyhteisöjen toi-
mivuustutkimukset 

Työyksikkö-
kohtaiset 
suunnitelmat 
on tehty ja 
niiden arviointi 
on toteutettu. 

Työhyvinvointi-
kyselyä ei tehty 
v.2011 

Työhyvinvointi-
kyselyä ei ole 
tehty v 2012 

Työyhteisöjen 
toimivuustut-
kimukset ovat 
maakunnan 
keskitasoa. 

Työhyvinvointi-
kyselyä ei to-
teutettu vuon-
na 2013. 

 

Sairauspoissaolot 18.6 pv/tt/v 18.3 pv/tt/v n. 20 pv/tt/v Vähemmän 
kuin 15 pv/tt/v 

n. 18 pv/tt 

Johtaminen, pal-

veluiden järjestä-

minen ja tuotanto-

tavat 

     

Tulos- ja kehitys-
keskustelut 1 x 
vuosi 

100 % vakitui-
sen hen-
kilöstön osalta 

n. 95 % Tulos- ja kehi-
tyskeskustelut 
toteutuivat 90–
100 %:sesti 

100 % Tulos- ja kehi-

tyskeskustelut 

toteutuneet n. 

85 %:sesti. 

Johdonkatselmuk-
set  
1 x v 

 100 % Toteutuneet  100 % Ei tehty vuon-
na 2013. 

RAI tulokset  RAI -arvioinnit 
toteutuivat 
suunnitellusti ja 
tulokset osoit-
tavat, että yk-
siköiden kus-
tannuspainot 
muutamaa 
poikkeusta 
lukuun otta-
matta ovat 
lähellä valta-
kunnallisia 

RAI -
järjestelmän 
tulokset osoit-
tavat, että pal-
velut ja resurs-
sit on kohden-
nettu tarkoituk-
senmukaisesti.  

RAI -
järjestelmän 
tulokset osoit-
tavat, että pal-
velut ja resurs-
sit on kohden-
nettu tarkoituk-
senmukaisesti. 

RAI -arvioinnit 
yksiköissä 
tehty. 

THL:n koos-
teen mukaan 
Kainuun tulok-
set on varsin 
tasavertaisia 
suhteessa 
verrokkeihin. 
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vertailuarvoja.  

Vanhusten palvelu-
tarpeen arvioinnit ja 
palvelujen järjestä-
minen. 

Toteutui lain 
mukaisessa 
määräajassa. 

Toteutui lain 
mukaisessa 
määrä-ajassa. 

Toteutui lain 
mukaisessa 
määrä-ajassa. 

Toteutuu lain 
mukaisessa 
määräajassa. 

Palvelutar-
vearvio toteutui 
lain mukaises-
sa määräajas-
sa. Palvelujen 
järjestäminen 
kts. liite.  

Talous      

Talousarvion toteu-
tuminen 

Alkuperäiseen 
TA:n verrattu-
na ylitystä oli 
vain 13.000 €. 
Muutetun TA:n 
jälkeen ylitystä 
oli 228.000 € 

TA ylittyi lähes 
2.2 M€ 

TA ylittyi 
263.000 € 

Pysytään talo-
usarviossa. 

 

 

 

 

Kustannustie-
tojen valtakun-
nallinen vertai-
lu (ka.) 

Tilinpäätöksen 
loppusumma 
on 5,8M€ pie-
nempi kuin 
elokuussa 
hyväksyttyyn 
muutettuun 
talousarvioon 

 
620€/asukas 
(vertailu kes-
kisuuret kun-
nat) 

 

Talouden säännöl-
linen seuranta ja 
raportointi. 

Toteutui kuu-
kausittain. 

Toteutui kuu-
kausittain. 

Toteutui kuu-
kausittain. 

Arviointi 
kuukausittain. 

Toteutui 
kuukausittain 

1.8.1.8 Ympäristöterveydenhuollon tulosalue 

 
Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen 

Perustehtävä 

Kainuun väestön ja eläinten terveyden sekä hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojen ennaltaehkäiseminen 
tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö. 

Arvot 

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus 

Visio 2020 

Kainuun maakunta on seudullisesti hoidetun ympäristöterveydenhuollon palvelujen toteuttamisen edelläkävijä. 
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Asiakas ja asukas  

Strategiset 
päämäärät  
(sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavut-
taa) 

Kriittiset me-
nestystekijät 
(missä on onnis-
tuttava, jotta 
sitoviin tavoittei-
siin päästään) 

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

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

Toteuma 

1.Asiakas saa 
tarpeenmukai-
set palvelut 
oikea-
aikaisesti 
 
 
 
 
 
 
2.Asiakas on 
tyytyväinen 
saamiinsa 
palveluihin 
 

1.1Toiminnan 
kohdentaminen 
tärkeimpiin osa-
alueisiin ris-
kinarvioinnin ja 
suunnitelmalli-
suuden avulla 
 
 
 
 
2.1Asiakkaiden 
toiveita ja tarpei-
ta vastaava 
laadukas palve-
lu. Asiakas saa 
riittävät ohjeet, 
jotta toiminta 
vastaa lainsää-
dännön mukai-
sia vaatimuksia. 

1.1Valvontasuunnitel
man mukaisten tar-
kastuskäyntien to-
teuttaminen. 
Riskinarvioinnin ke-
hittäminen ja toteut-
taminen.  
 
 
 
 
2.1Asiakaspalauteky
selyn ja henkilökun-
nan muutoin toimin-
nassa keräämän 
asiakaspalautteen 
perusteella palvelun 
laadun parantami-
nen.  
 

1.1.1Valvontasuunnitel
man toteutuminen 
(valvontakäyntien 
määrä, %) 
 
 
1.1.2Valvonnan riittä-
vyys verrattuna valta-
kunnallisiin suosituk-
siin. 
 
2.1.1Asiakaspalautese
uranta: määrä ja laatu. 
2.1.2Asiakaspalauteky
selyn palautteesta 90 
% tasolla hyvä tai 
erinomainen. 
 
 

Toteutuminen omaan 
tavoitteeseen nähden, 
jossa huomioidaan 
resurssit oli 
 70 %. 
 
Valtakunnallisiin tavoit-
teisiin nähden  to-
teuma oli 23 %. 
 
 
Palautteita oli laborato-
riossa 18 kpl ja eläin-
lääkintähuollossa 2 
kpl. Palautteet käsitel-
tiin vastuualueilla ja 
asiakkaille annettiin 
vastineita. 

 

Henkilöstö ja uudistuminen  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

3. Hyvinvoiva 
henkilöstö 
 
 
 
 
4.Osaava, 
motivoitunut ja 
riittävä henki-
löstö 
 

3.1Työilmapiiri, 
työolosuhteet ja 
kannustava 
henkilöstöpoli-
tiikka, henkilös-
tön yhdenmu-
kainen kohtelu 
 
4.1Onnistunut 
rekrytointi 
 
 
 
 
 
 
4.2 Palvelujen 
tarpeesta lähte-
vä koulutus 

3.1Työhyvinvointikart
oituksen pohjalta 
tehtävä työhyvinvoin-
tisuunnitelma 
 
 
 
 
4.1Sijaisten rekry-
toinnin kehittäminen.  
(ensisijaisesti eläin-
lääkintähuolto) 
 
 
 
 
4.2Koulutussuunnitel
man 
laatiminen ja työnja-
on mukaiseen koulu-

3.1.1Työhyvinvointikys
elyn myönteinen kehi-
tys, suurin osa tulok-
sista hyvällä tasolla 
 
 
 
 
4.1.1 Vakituisten va-
kanssien täyttöaste 
100 % 
 
 
 
 
 
4.2.1Koulutuspäivien 
lkm 3-5 pv/hklö/vuosi 
(ka) 
 

Työhyvinvointikyselyä 
ei toteutetty. Tyhy-
päivä järjestettiin kai-
killa vastuualueilla. 
 
 
 
 
Täyttöaste oli 94 %. 
Eläinlääkintähuollossa 
hygieenikkoeläinlääkä-
rin virka on olut täyt-
tämättä n. 1, 5 v useis-
ta hakukerroista huo-
limatta. 
 
Toteuma 3,4 
pv/hklö/vuosi. 
Koulutukseen osallis-
tuttiin työnjaon mukai-
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tukseen osallistumi-
nen. 

sesti. Osallistuttiin 
sekä sisäisiin että ul-
koisiin koulutuksiin. 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat  

Strategiset 
päämäärät  
 

Kriittiset me-
nestystekijät 
 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 
 

Toteuma 

5.Hyvä yhteis-
toiminta, esi-
miestyö ja 
johtaminen 
(toimiva joh-
tamisjärjestel-
mä) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Palvelut ja 
tuotantotavat 
uudistetaan 
harkiten 
 
 
 
 

5.1Toimiva laa-
tujärjestelmä 
Keskeiset palve-
luprosessit ku-
vattu 
 
 
5.2Oikeudenmu
kainen, osaava 
ja vastuullinen 
johtaminen. 
 
5.3Kehityskesku
stelut ovat osa 
hyvää yhteis-
toimintaa 
 
5.4Toimivat 
kokouskäytän-
nöt 
 
6.1Työnjaon ja 
erikoistumisen  
kehittäminen 

5.1Prosessien ulkoi-
nen ja sisäinen audi-
tointi strategian mu-
kaista ja toteutuu 
tehdyn suunnitelman 
mukaisesti.  
 
5.2Johdon katsel-
mukset tehdään 
suunnitellusti. 
 
 
5.3Kehityskeskustelu
t toteutetaan suunni-
tellusti. 
 
 
5.4Kokouskäytännöis
tä sopiminen 
 
 
6.1Huolehditaan 
toimivista työoloista 
ja –järjestelyistä.  
Toimitaan mahdolli-
simman tehokkaasti 
ja toteutetaan 
sovittua työnjakoa. 
 

5.1.1Vertailututkimuksi
ssa hyväksyttävä tulos 
(95 %). 
Ulkoinen arviointi: 
akkreditoidut mene-
telmät (%). 
Auditoinnit ja katsel-
mukset tehty. Sisäis-
ten poikkeamien mää-
rän ja laadun seuraa-
minen. 
 
5.3.1Kehityskeskustelu
jen käyntiaste 100 % 
 
 
 
5.4.1Säännölliset ko-
koukset (krt/v) 
 
 
6.1.1Vastuualuekohtai
set näyte-, analyysi-, 
tarkastus- ja käynti-
määrät (kpl/v) 
Toteutuneet suunni-
telmat 
(100 %) 

Laboratoriossa vertai-
lututkimusten toteuma 
95,3 %. 
Akreditoitujen mene-
telmien määrä oli 80 
%. 
Auditoinnit ja katsel-
mukset toteutuivat 
suunnitelman mukai-
sesti. 
 
 
Kehityskeskustelujen 
toteuma oli 93 %. 
 
 
Tulos- ja vastuualuei-
den kokousten määrä 
vaihteli  
 2 – 14 kpl/v, 
 
Lakisääteinen näyt-
teenotto toteutui 
100%, lukuunottamatta 
elintarvikenäytteenot-
toa laitosten osalta.  
Laboratorion näyte-
määrä 101% ja ana-
lyysimäärä 83% suun-
nitelmasta. 

 

Talous   

Strategiset 
päämäärät  
 

Kriittiset me-
nestystekijät 
 

Toimenpiteet  
 

Mittarit/ arviointi-
kriteerit 
 

Toteuma 

7.Tasapainoin
en talous 
 
 
 
 
8.Toimintata-
pojen ja –
tarpeiden yh-
teensovittami-
nen kustan-
nustehokkaasti 

7.1Talousarvion 
ja toimintasuun-
nitelman seu-
raaminen 
 
 
8.1Painopistealu
eiden ja toimin-
tojen tärkeysjär-
jestyksen mää-
rittely 
 

7.1Talousarvion 
seuranta säännöllisin 
väliajoin ja 
poikkeamiin 
reagointi.  
 
8.1Talousarvion 
laadinta ja 
toteuttaminen 
huomioiden riittävien 
toimintaresurssien 
turvaaminen. 

7.1.1Talousarvio to-
teutuu suunnitel-
lusti(100 %) 
 
 
 

Toteuma 97,6 % 
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Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut. 

 

Terveysvalvonnassa suunnitelmallisen valvonnan toteuma oli omaan tavoitteeseen nähden 70  % ja 

valtakunnallisiin tavoitteisiin nähden 23 %. Tavoitteisiin ei päästy resurssivajeen vuoksi ja muun kuin 

suunnitelmalliseen valvontaan käytettyjen resurssien vuoksi. Valvonnan resurssivajaus on laskennal-

lisesti 1,1 htv omaan tavoitteeseen pääsemiseksi ja 2,9 htv valtakunnalliseen tavoitteeseen pääsemi-

seksi. Riskinarviointia kehitettiin edelleen. Osallistuttiin valtakunnallisten keskitetyn sähköisten tie-

donkeruujärjestelmien käyttöönottoon (Kuti ja Yhti). Otettiin käyttöön elintarvikevalvonnan Oiva-

järjestelmä. Uuden valvontakäytännön käyttöönotto on vaatinut asiaan perehtymistä ja kouluttautu-

mista. 

Eläinlääkintähuollossa työn kuormittavuutta on vähennetty käyttämällä sijaisia ja ulkopuolisia päi-
vystäjiä. Praktikoiden sijaisten rekrytoinnissa onnistuttiin aiempia vuosia paremmin. Hygieenik-
koeläinlääkärin virkaa ei ole saatu täytettyä, joten tehtäviä on jaettu terveystarkastajille ja prakti-
koille. Ympäristöterveysjohtaja on vastannut eläinlääkintähuollon vastuualuepäällikön tehtävistä 
vuoden 2013 alusta alkaen. Päivystysjärjestelyjä on kehitetty tarvittaessa päivystysjaksoja lyhen-
tämällä ja jakamalla päivystystä pien- ja suureläinpäivystykseen silloin, kun se on ollut mahdollis-
ta. Työnjaon (pieneläimet vs. suureläimet) kehittämistä Kajaanin lähiympäristössä ei ole pystytty 
toteuttamaan toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Laboratorion tulo- ja näytemäärätavoitteet saavutettiin. Henkilöstömäärä väheni eläköitymisen ja 
luonnollisen poistuman kautta. Toisaalta laboratoriossa on aloittanut uusina viranhaltijoina kemisti 
ja mikrobiologi.  Laboratoriopalveluja on markkinoitu suunnitelman mukaan myös Kainuun ulko-
puolelle 

 

YMPÄRISTÖTERVEYDEN-    HUOLTO  

YHTEENSÄ                  1 000  €

Terveysvalvonta, Eläinlääkintähuolto ja 

Ympäristöterveydenhuollon laboratorio   

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 502 553 553 576 104,2 4,2 23 4,2 23

   Myyntituotot 402 444 444 460 103,6 3,6 16 3,6 16

   Maksutuotot 98 109 109 115 105,5 5,5 6 5,5 6

   Tuet ja avustukset 1 0 0 1 0,0 0,0 1 0,0 1

   Muut tuotot 1 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0

TOIMINTAKULUT 2 683 2 847 2 811 2 802 99,7 -0,3 -9 -1,6 -45

       Palkat ja palkkiot 1 426 1 482 1 459 1 534 105,1 5,1 75 3,5 52

       Henkilösivukulut 515 503 495 520 105,1 5,1 25 3,4 17

   Henkilöstökulut 1 941 1 985 1 954 2 054 105,1 5,1 100 3,5 69

       Asiakaspalvelujen ostot 0 3 3 0 0,0 -100,0 -3 -100,0 -3

       Muut palvelujen ostot 238 246 241 196 81,3 -18,7 -45 -20,3 -50

   Palvelujen ostot yhteensä 238 249 244 196 80,3 -19,7 -48 -21,3 -53

   Aineet ja tavarat 116 99 99 120 121,2 21,2 21 21,2 21

   Avustukset 108 115 115 92 80,0 -20,0 -23 -20,0 -23

   Vuokrat 239 357 357 305 85,4 -14,6 -52 -14,6 -52

   Muut kulut 41 42 42 35 83,3 -16,7 -7 -16,7 -7

TOIMINTAKATE -2 181 -2 294 -2 258 -2 226 98,6 -1,4 32 -3,0 68

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

VUOSIKATE -2 181 -2 294 -2 258 -2 226 98,6 -1,4 32 -3,0 68

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -45 -85 -85 -60 70,6 -29,4 25 -29,4 25

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

TILIKAUDEN TULOS -2 226 -2 379 -2 343 -2 286 97,6 -2,4 57 -3,9 93

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

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 226 -2 379 -2 343 -2 286 97,6 -2,4 57 -3,9 93

TP 2012 TA 2013
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Mittarit / Tunnusluvut/ 

Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 

tavoite 

TP 2013 

Asukas, asiakas      

Valvontasuunnitelman toteutu-
minen (valvontakäyntien määrä, 
%) 

Valvon-
takäyntien 
määrä 72 % 
suunnitel-
lusta 

63 % 56 % suun-
nitellusta 

100 % 70 % 

Asiakaspalautekysely  

(joka 2 vuosi) 

 Terveysval-
vonta ka 
4,15 

Eläinlääkin-
tähuolto ka 
4,54 

Laboratorio 

ka 3,97 

Ei toteutettu  Ei toteutet-
tu. 

Asiakaspalauteseuranta: 

määrä ja laatu 

Asiakas-
palautteet 
käsitelty 

Asiakas-
palautteet 
käsitelty 

Laboratori-
on asiakas-
palaute-
seuranta 
tehostunut 

Asiakaspa-
lauteseuran-
ta 

Asiakas-
palautteet 
käsitelty 

Henkilöstö ja uudistuminen      

Työyhteisön tilan arviointi Työhyvin-
vointisuun-
nitelma 
tehty ja sen 
toteutumi-
nen arvioitu 

 Ei toteutettu  Ei toteutet-
tu. 

Työhyvinvointimittaus 

(joka 2 vuosi) 

ka 3,45  Ei toteutettu  Ei to-
teutettu. 

Virkojen täyttöaste (100 %) 99 % 100 % 95 % 100 % 94 % 

Täydennyskoulutus tarpeen mu-
kaisesti (3 - 10 vrk/v) 

4 vrk/hlö/v 3,9 
pv/hklö/v 

2 kpl/hklö/v kpl/hklö/v 3,4 
pv/hklö/v 

Kehityskeskustelut (100 %) 95 % 100 % 50 % 100 % 93 % 

Johtaminen, palveluiden järjes-

täminen ja tuotantotavat 

     

Vertailututkimuksissa  

hyväksyttävä tulos (95 %) 

 92.8 % 92,4 % 95 % 95,3 % 

Ulkoinen arviointi: 63 %  62 % Katselmuk-
set toteutet-
tu suunnitel-

Akkredi-
toidut mene-

65 % 

Auditoinnit 
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akkreditoidut menetelmät (%). 

Auditoinnit ja katselmukset tehty. 

lun mukai-
sesti 

Menetelmis-
tä akkredi-
toituja 60 % 

 

telmät (%) 

 

ja katsel-
mukset 
toteutettu 
suunnitel-
man mukai-
sesti. 

Vastuualuekohtaiset näyte-, 

analyysi-, tarkastus- ja käyntimää-
rät (kpl/v) 

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

Lab. ana-
lyysit 43 175 
kpl, 94 % 
tavoitteesta, 
näytteet 
9336 kpl, 93 
% tavoit-
teesta. 

Laboratori-
on näyte-
määrä 100 
% tavoit-
teesta ja 
ana-
lyysimäärä 
91 % tavoit-
teesta 

Näyte-, 

analyysi-, 
tarkastus- ja 
käyntimää-
rät (kpl/v) 

Laboratori-
on näyte-
määrä 101 
% ja ana-
lyysimäärä 
83% vuosi-
tavoitteesta. 

Toteutuneet suunnitelmat (100 %) Tarkastuk-
set ja näyt-
teenotto 
toteutui 
suunnitel-
man mukai-
sesti 

Suunnitel-
mallinen 
valvonta 63 
%, laitostar-
kastukset ja 
maitohygi-
eeniset 
tarkastukset 
n. 50 %, 
eläinsuoje-
lutarkastuk-
set 50 % 
ilmoituksen-
varaisista 
kohteista 

 100 % Suunnitel-
mallinen 
valvonta  
70% (oma) 
ja 23% (val-
takunnalli-
nen), laitos-
tarkastukset 
ja maitohy-
gieeniset 
tarkastukset 
97 %, eläin-
suojelutar-
kastukset 
73 % ilmoi-
tuksenva-
raisista koh-
teista 

Talous      

Talousarvion toteutuminen (100 
%) 

Talousarvi-
on raamissa 
pysyttiin 

100,4 % 

 

Toteutuma 
100 % 

100 % 97,6 % 

Talousarvion ja toimintasuunnitel-
man seuranta työpaikkakokouksis-
sa 

Talousarvi-
on ja toimin-
tasuunni-
telman to-
teutumista 
seurattiin 
työpaikka-
kokouksissa 

Talousarvi-
on ja toimin-
tasuunni-
telman to-
teutumista 
seurattiin 
työpaikka-
kokouksissa 

Toteutui Seuranta 
työpaik-
kakokouk-
sissa 

Toteutui. 
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1.8.1.9 Kainuun Työterveys -liikelaitos 

 
Vastuuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Juha Korhonen 

Perustehtävä 
 

Kainuun Työterveys tuottaa kainuulaisille yrityksille, yhteisöille ja julkisille laitoksille asiakaslähtöisen työterve-
yshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuollon lakisääteisiä palveluja ja yritysten kanssa sovittaessa työter-
veyshuoltopainotteisia sairaanhoitopalveluja 

Arvot 
 

Ammatillisuus, avoimuus, joustavuus, kilpailukykyisyys ja ihmisen huomioiva laadukas palvelu 

Visio 2016 
 

Kainuun Työterveys on Kainuun keskeisin työterveyshuolto ja tuottaa laadukkaita työterveyshuoltopalveluja. 
Työntekijät ovat työssään hyvinvoivia, osaavia ja motivoituneita 

 

Asiakas ja asukas  

Strategiset 
päämäärät  
(sitovat tavoit-
teet eli mitä 
tulee saavut-
taa) 

Kriittiset me-
nestystekijät 
(missä on onnis-
tuttava, jotta 
sitoviin tavoittei-
siin päästään) 

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

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

Toteuma 

Asiakkaat 
saavat työter-
veyshuoltopal-
velut jousta-
vasti ja laa-
dukkaasti hy-
vän työterve-
yshuoltokäy-
tännön mukai-
sesti 
 

Lääkärityövoi-
man riittävyys 
 
 
 
Toimivat ja riit-
tävät tilat 
 
 
 
 
 
Toimivat palve-
lumallit 
 
 
 
Tukipalveluiden 
toimivuus 

Rekrytointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaspalvelutaito-
jen kehittäminen 

Asiakastyytyväisyys-
kyselyt 
 
-yritykset 
 
-henkilöasiakkaat 
 
 
 
 
 
 
Asiakaskontaktien 
lukumäärä 
 
- Kelan korvausluokka 
1 
- Kelan korvausluokka 
2 

Suomussalmella ja 
Sotkamossa on ollut 
selkeä vajaus lääkä-
reiden osalta loppu-
vuodesta. 
 
Sotkamon toimipiste 
muutti Vuokattiin lop-
puvuodesta. Kajaanin 
toimipisteessä ei ole 
riittävästi toimitiloja. 
 
Asiakaskontaktit 
82 222 kpl, tavoite oli 
60 000 kpl 
 
Kelan korvausluokka 
1, pakollinen lakisää-
teinen työterveyshuol-
to, oli n. 42,5 % ja 
Kelan korvausluokka 
2, sairaanhoito, oli n. 
57,5 % 
 

 

Henkilöstö ja uudistuminen  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

Henkilöstön 
vastuualuei-
den ja tehtävi-
en määrittely 

Ammattitaito    
 
 
Palvelujen saa-

Täydennyskoulutuk-
set 
 
 

Kehityskeskustelujen 
lukumäärä. Tavoite 
100 % 
 

Kehityskeskustelujen 
toteuma yli 80 %. 
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on selkeää 
 
 
 
 
 
Aikaansaava, 
osaava, inno-
vatiivinen, 
työssään viih-
tyvä ja motivoi-
tunut henkilös-
tö 
 
Optimimäärä 
henkilöstöä 
 

tavuus, erityi-
sesti lääkärityö-
voiman riittävyys 
koko Kainuun 
alueelle. 
 
Koko henkilöstö 
osallistuu ja 
sitoutuu oman ja 
työyksikön toi-
minnan kehittä-
miseen 
 
Moniammatilli-
nen yhteistyö 
 

Joustavien työsken-
telyolosuhteiden 
kehittäminen 
 
 
 
Toimivat palaverikäy-
tännöt 
 
 
Tiimityöskentelyn 
kehittäminen 

Työpaikkakokoukset 
yksiköittäin ja koko 
henkilöstön yhteiset 
kokoukset, lukumäärä 
 
 
Henkilökunnan koulu-
tuskustannukset (Laki-
sääteinen koulutus 
toteutuu 7 
vrk/hlö/vuosi) 
 
Lääkäreiden lukumää-
rä/htv 

Kokoukset toteutuivat 
suunnitellusti 10 kpl/10 
kpl 
 
 
 
Koulutusta toteutui n. 
6 pv/työntekijä 
 
 
 
 
Lääkärityövoimaa oli 
edellistä vuotta vä-
hemmän 

 

Johtaminen, palvelujen järjestäminen ja tuotantotavat  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

Oikeudenmu-
kainen osaava 
ja vastuullinen 
johtaminen 
 
 
Työterveys-
huollon ennal-
taehkäisevää 
toimintaa tu-
kevat mallit 
työstetty ja 
ovat käytössä 
 
Kirjaus, lasku-
tus ja talouden 
seuranta toi-
mivat hyvin 
 
 
Sujuvat toimin-
taketjut ovat 
käytössä 

Koko henkilöstö 
osallistuu ja 
sitoutuu oman ja 
työyksikön toi-
minnan kehittä-
miseen 
 
 
 
 
 
Hyvät toiminta-
käytännöt käy-
tössä 
Puhelinliiken-
teen toimivuus 
 
Sisällöllisesti 
hyvän atk-
järjestelmän 
toimivuus on 
häiriötöntä 
 
 
 
 
 
Tilat ovat koko 
Kainuussa 
asianmukaiset 
 
Yhteensopivat 
tietojärjestelmät 
ovat käytössä 

Henkilöstön määräl-
linen osallistuminen 
toimintajärjestelmän 
rakentamiseen 
 
Koko henkilöstö osal-
listuu toimintakäsikir-
jan työstämiseen. 
 
Tuleviin puheluihin 
vastataan välittömäs-
ti tai jälkikäteen ot-
tamalla yhteys soitta-
jaan 
 
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 
 

Kolme (3) lähtenyt ja 
kaksi (2) tullut 
 
Kirjaus, laskutus ja 
talouden seuranta 
alkoi toteutua loppu-
vuoden aikana 
 
 
Puheluihin vastaami-
sen osalta tavoite saa-
vutettiin 
 
 
 
 
 
Terveystarkastuksia 
tehtiin 5 742, tavoite 
saavutettiin  
 
 
Työpaikkakäyntejä 
tehtiin 807, tavoite oli 
1 200 
 
Sotkamon toimipiste 
muutti Vuokattiin  
siihen asti kunnes 
uudet tilat saadaan 
terveysaseman yhtey-
teen  
 
Kajaanin toimipistees-
sä ei ole riittävästi 
toimitiloja 
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Talous  

Strategiset 
päämäärät  

Kriittiset me-
nestystekijät 

Toimenpiteet  Mittarit/ arviointi-
kriteerit 

Toteuma 

Työterveys-
huoltokustan-
nukset ovat 
kilpailukykyisiä 
muiden vas-
taavien palve-
luiden tuottaji-
en kanssa 
 
Työterveys-
huollon toimin-
ta on hyvän 
työterveys-
huoltokäytän-
nön mukaista 
 
Palvelut tuote-
taan kannatta-
vasti 

Palvelu tuote-
taan taloudelli-
sesti suhteessa 
muihin vastaa-
vien palveluiden 
tuottajien yksik-
kökustannuksiin 
 
Talousarvion 
toteutuminen  
 
Tarvittavien 
talousraporttien 
saaminen 
 

Tilinpäätös- ja talo-
usseuranta 
 
Kolme kertaa vuo-
dessa työajan seu-
ranta ja kustannus-
laskenta 
 
 

Talousarvion seuranta-
raportit. Tavoite toteu-
tuu 
 
 
 
 
Kelan korvausluokka 
1/e 
Kelan korvausluokka 
2/e 

Hinnat ovat selkeästi 
kilpailukykyiset 
Tulostavoite ei toteu-
tunut 
 
 
 
Kelan korvausluokka 
1, pakollinen lakisää-
teinen työterveyshuol-
to, oli 2 041 042 €, 
tavoite oli 2 800 000 €. 
Kelan korvausluokka 
2, sairaanhoito, oli 
2 310 461 €, tavoite oli 
2 300 000. 
 
Raportteja saatiin hy-
vin vasta loppuvuon-
na.  
 
 
 

 
 
 

Toiminta 1.1. – 31.12.2013 
(vain oleelliset tapahtumat kirjataan) 

Miten ja millä perustein toteuma on muodostunut. 

Acute -potilastietojärjestelmän käyttöönotto aiheutti lisäkuluja yli 200 000 € sisältäen tulonmenetykset. Yli 
puolet tästä katettiin vuoden 2013 tuloista.  

 

Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 20.12.2013 66 §, että kehit-

tämisrahastosta maksetaan potilastietojärjestelmän kehittämiseksi syntyneitä investointeja 90 000 

€ ja tämä on toteutunut päätöksen mukaisesti. 
 
Potilastietojärjestelmä otettiin käyttöön 1.1.2013. Samanaikaisesti käyttöönoton aikana järjestelmän sisältö 
rakennettiin vastaamaan Kainuun Työterveyden tarpeita ja käyttöönottoprojekti jatkui 31.12.2013 saakka. 
Tämä vaikeutti selkeästi koko Kainuun Työterveys -liikelaitoksen toimintaa.  
Potilastietojärjestelmän vuosittaiset kulut ovat n. 115 000 €, lisäksi käyttöönotto aiheutti toimittajan laskutta-
mia lisäkuluja vuonna 2013 n. 46 000 €. 
Työterveyshoitaja, kaksi (2) työterveyssihteeriä ja työterveysavustaja käyttivät  
 työaikaansa potilastietojärjestelmän käyttöönottoon, kustannukset 
 heidän osaltaan olivat yhteensä n. 83 000 €.  
Työterveyshoitajat ovat käyttäneet työaikaansa n. 2 pv työterveyshuolto-sopimuksien uusimiseen Kainuun 
maakunta -kuntayhtymän purkautumisen vuoksi. Tästä johtuen työterveyshoitajien menetetty työpanos oli n. 
2 kk, yhteensä n. 12 000 €.  
Myyntihintojen korotus vuodelle 2013 tuli voimaan vasta 1.4.2013 lähtien. Tämä aiheutti n. 60 000 €:n tulo-
menetyksen vuodelle 2013.     
 

Potilastietojärjestelmän käyttöönotto aiheutti 130 000 €:n ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän purkautuminen 

aiheutti lisäkuluja yli 70 000 € sisältäen tulonmenetykset. Yli puolet tästä katettiin vuoden 2013 tuloista.  
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Potilastietojärjestelmän käyttöönotto on lisäksi aiheuttanut menetettyä työtuloa kaikkien 
laskutettavaa työtä tekevien osalta.  

 
Potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojektin vuoksi laskutus viivästyi painottuen loppuvuodelle 2013.  Alku-
vuoden toimintatuotto päästiin laskuttamaan vasta huhti-toukokuussa. Yleismaksut laskutettiin lokakuussa.  
 
Sotkamon toimipiste muutti marraskuussa uusiin tiloihin, toiminta keskeytyi viikoksi.  
Työterveyshuollon toteutus lääkäreiden osalta on täydentynyt. Kainuun Sote kilpailutti lääkäreiden ostopalve-
lut keväällä 2013. Vuoden 2013 aikana kilpailutuksessa valitut toimittajat pystyivät vain vähäiseen lääkärityö-
voiman välitykseen.  
 
Lääkäreitä on pyritty hankkimaan kaikkien kuntien toimipisteeseen tehokkaasti. 
 
Toimintaluvut eivät täysin vastaa edellisen vuoden toimintalukuja, koska potilastietojärjestelmä on muuttunut 
(vertailtavuus on parempi tulevina vuosina).  
Kainuun Työterveys -liikelaitos on ottanut lainaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä alku-
vuoden aikana yhteensä 1 200 000 €. Tämä on mahdollistanut toiminnan rahoittamisen huomioiden laskutuk-
sen viivästyminen potilastietojärjestelmän käyttöönoton takia ja että tehdystä työstä saadaan maksu n. 1 - 2 
kk jälkikäteen. Lainat on maksettu takaisin 30.9.2013 ja 31.10.2013, kun Kainuun Työterveys -liikelaitoksen 
vuoden 2012 tilillä ollut n. 1 500 000 € siirrettiin liikelaitoksen tilille vähennettynä Puolangan kunnan osuudel-
la.  

 
 
KAINUUN TYÖTERVEYS 

LIIKELAITOS

1 000 €

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013

Toteuma 

%

Muutos 

TP-

13/KS2-13 

%

Muutos TP 

-13/KS2-13 

euroa

Muutos TP-

13/TA-13 %

Muutos TP 

-13/TA-13 

euroa

TOIMINTATUOTOT 5 224 4 970 4 970 4 608 92,7 -7,3 -362 -7,3 -362

   Myyntituotot 5 224 4 970 4 970 4 595 92,5 -7,5 -375 -7,5 -375

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

   Tuet ja avustukset 0 0 0 13 0,0 0,0 13 0,0 13

   Muut tuotot 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0,0 0

TOIMINTAKULUT 5 151 4 567 4 567 4 651 101,9 1,9 85 1,9 85

       Palkat ja palkkiot 2 437 2 329 2 329 2 209 94,9 -5,1 -120 -5,1 -120

       Henkilösivukulut 671 608 608 572 94,1 -5,9 -36 -5,9 -36

   Henkilöstökulut 3 108 2 937 2 937 2 781 94,7 -5,3 -156 -5,3 -156

       Asiakaspalvelujen ostot 6 2 2 2 100,0 0,0 0 0,0 0

       Muut palvelujen ostot 1 675 1 273 1 273 1 521 119,5 19,5 248 19,5 248

   Palvelujen ostot 1 681 1 275 1 275 1 523 119,5 19,5 248 19,5 248

   Aineet ja tavarat 103 120 120 85 70,8 -29,2 -35 -29,2 -35

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

   Vuokrat 237 235 235 243 103,4 3,4 8 3,4 8

   Muut kulut 22 0 0 19 0,0 0,0 19 0,0 19

TOIMINTAKATE 73 404 404 -43 -10,7 -110,7 -447 -110,7 -447

   Rahoituskulut ja -tuotot 1 0 -4 -1 25,0 -75,0 3 0,0 -1

VUOSIKATE 74 404 400 -44 -11,0 -111,0 -444 -110,9 -448

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -27 0 0 -12 0,0 0,0 -12 0,0 -12

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

TILIKAUDEN TULOS 47 404 400 -56 -14,0 -114,0 -456 -113,9 -460

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 5 0,0 0,0 5 0,0 5

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

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 47 404 400 -51 -12,8 -112,8 -451 -112,6 -455

TP 2012 TA 2013

 
 
Mittarit ja tunnusluvut 
Mittarit/Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 

tavoite 
TP 2013 

Asukas, asiakas      

Asiakaskontaktien lkm 55 144 55 450 58 924 60 000 82 222 

Henkilöstö ja uudistuminen      
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Työpaikkakokoukset yksiköittäin 14 16 12  20 10 

Työpaikkakokoukset koko henkilö-
kunta 

9 10 12  15 10 

Lääkäreiden lkm/htv 15/10,5  htv 15 / 10,5 htv 17/14,4  18/12 19/11,5 

HTV2 50 53 53   53 53 

Johtaminen, palveluiden järjes-
täminen ja tuotantotavat 

     

Tehtyjen terveystarkastusten määrä   
 

2 282  2 300 5 742 
 

Työpaikkakäyntien määrä   1 471  1 200 807 

Talous      

Kelan korvausluokka I 1 519 894€  1.771.807,37 
€ 

2 800 000 € 2 041 042 € 

Kelan korvausluokka 2 2 044 648€  1.736.245,98
€ 

2 300 000 € 2 310 461 
€ 
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1.8.2  Käyttötalousosan toteutumisvertailu 

 

TULOSALUEITTAIN

1 000 € TA 2013 KS2 2013 TP 2013

Muutos % 

TP-13/TA-

13

Muutos % 

TP-13/KS2-

13

HALLINTO

Toimintatuotot 256 885 256 885 253 693 -1,2 -1,2

Toimintakulut 4 297 4 297 3 487 -18,9 -18,9

Toimintakate 252 588 252 588 250 206 -0,9 -0,9

Rahoitustuotot ja -kulut -417 -417 -155 -62,8 -62,8

Poistot 0 0 -50 0,0 0,0

Tilikauden tulos 252 171 252 171 250 001 -0,9 -0,9

KESKITETYT YHTEISET PALVELUT

Toimintatuotot 5 575 5 597 6 515 16,9 16,4

Toimintakulut 28 979 28 879 27 687 -4,5 -4,1

Toimintakate -23 404 -23 282 -21 172 -9,5 -9,1

Rahoitustuotot ja -kulut -4 -4 -15 275,0 275,0

Poistot -2 721 -2 721 -2 572 0,0 0,0

Tilikauden tulos -26 129 -26 007 -23 759 -9,1 -8,6

PERHEPALVELUT

Toimintatuotot 8 245 9 546 8 209 -0,4 -14,0

Toimintakulut 73 965 73 950 71 047 -3,9 -3,9

Toimintakate -65 720 -64 404 -62 838 -4,4 -2,4

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 -1 0,0 0,0

Poistot -212 -212 -184 0,0 0,0

Tilikauden tulos -65 932 -64 616 -63 023 -4,4 -2,5

SAIRAANHOIDON PALVELUT

Toimintatuotot 4 469 4 469 4 110 -8,0 -8,0

Toimintakulut 23 117 23 102 22 935 -0,8 -0,7

Toimintakate -18 648 -18 633 -18 825 0,9 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 -1 0,0 0,0

Poistot -793 -793 -631 0,0 0,0

Tilikauden tulos -19 441 -19 426 -19 457 0,1 0,2

TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT

Toimintatuotot 12 594 15 094 14 765 17,2 -2,2

Toimintakulut 103 096 103 135 104 616 1,5 1,4

Toimintakate -90 502 -88 041 -89 851 -0,7 2,1

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 -1 0,0 0,0

Poistot -1 106 -1 106 -977 0,0 0,0

Tilikauden tulos -91 608 -89 147 -90 829 -0,9 1,9

VANHUSPALVELUT

Toimintatuotot 15 151 15 172 15 464 2,1 1,9

Toimintakulut 67 958 67 958 62 498 -8,0 -8,0

Toimintakate -52 807 -52 786 -47 034 -10,9 -10,9

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 0,0

Poistot -193 -193 -168 0,0 0,0

Tilikauden tulos -53 000 -52 979 -47 202 -10,9 -10,9

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toimintatuotot 553 553 576 4,2 4,2

Toimintakulut 2 847 2 811 2 802 -1,6 -0,3

Toimintakate -2 294 -2 258 -2 226 -3,0 -1,4

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 0,0

Poistot -85 -85 -60 0,0 0,0

Tilikauden tulos -2 379 -2 343 -2 286 -3,9 -2,4

LIIKELAITOS: KAINUUN TYÖTERVEYS

Toimintatuotot 4 970 4 970 4 608 -7,3 -7,3

Toimintakulut 4 567 4 567 4 651 1,8 1,8

Toimintakate 404 404 -43 -110,6 -110,6

Rahoitustuotot ja -kulut 0 -4 -1 0,0 -75,0

Poistot 0 0 -12 0,0 0,0

Tilikauden tulos 404 400 -51 -112,6 -112,8

YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)

Toimintatuotot 303 472 307 316 303 332 0,0 -1,3

Toimintakulut 304 259 304 132 295 072 -3,0 -3,0

Toimintakate -787 3 184 8 260 -1 149,6 159,4

Rahoitustuotot ja -kulut -421 -421 -173 -58,9 -58,9

Poistot -5 110 -5 110 -4 642 0,0 0,0

Tilikauden tulos -6 318 -2 347 3 445 -154,5 -246,8  
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1.8.3 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu  

 
SOTE KUNTAYHTYMÄ   

(sisältää TTH -liikelaitoksen)                 

1 000 €

2013  KS 2 

Hall 

21.8.2013 § 

155 TP 2013 Toteuma %

Poikkeam

KS2/TP

TOIMINTATUOTOT 312 286 307 940 98,6 -4 346

   Myyntituotot 277 513 272 965 98,4 -4 548

./. Jäsenkunnilta 255 900 252 455 98,7 -3 445

   Maksutuotot 23 499 23 384 99,5 -115

   Tuet ja avustukset 8 157 7 683 94,2 -474

   Muut tuotot 3 117 3 908 125,4 791

 

TOIMINTAKULUT 308 699 299 723 97,1 -8 976

Palkat ja palkkiot 124 292 122 908 98,9 -1 384

Henkilösivukulut 33 709 34 065 101,1 356

   Henkilöstökulut 158 001 156 973 99,3 -1 028

       Asiakaspalvelujen ostot 51 983 50 106 96,4 -1 877

       Muut palvelujen ostot 44 465 41 511 93,4 -2 954

   Palvelujen ostot yhteensä 96 448 91 617 95,0 -4 831

   Aineet ja tavarat 23 692 23 403 98,8 -289

   Avustukset 17 186 15 090 87,8 -2 096

   Vuokrat 12 411 11 928 96,1 -483

   Muut kulut 961 712 74,1 -249

 

TOIMINTAKATE 3 587 8 217 229,1 4 630

   Rahoituskulut ja -tuotot -425 -174 40,9 251

VUOSIKATE 3 162 8 043 254,4 4 881

 

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5 110 -4 654 91,1 456

SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0

TILIKAUDEN TULOS -1 948 3 389 -174,0 5 337

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 948 3 389 -174,0 5 337  
 
 

1.8.4 Investointiosan toteutumisvertailu  

Kuntayhtymä ja liikelaitos

€ TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 Toteuma-%

Poikkeama

 TA/TP

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA/SOTE KY 6 175 259 9 714 938 14 550 000 10 045 718 69,0 -4 504 282

Rakennukset   

   KAKS; korjaus ja lisärakentaminen 3 257 963 5 693 320 7 950 000 6 974 794 87,7 -975 206

   KAKS; uusi sairaala 255 180 1 200 000 380 512 31,7 -819 488

   K-mäki; korjaus ja lisärakentaminen 20 542   

   Muut korjaukset 388 531 1 311 332 61 641  61 641

  

Koneet ja kalusto   

   Tietojärjestelmät 951 007 771 291 2 675 000 1 209 891 45,2 -1 465 109

   Muut koneet ja kalusto 1 551 188 1 627 834 2 125 000 1 173 321 55,2 -951 679

   Työterveyshuolto 26 570 35 439 100 000 91 619 91,6 -8 381

  

Sijoitukset   

   Kuntayhtymäosakkeet 500 000 423 000 84,6 -77 000

  

Irtaimiston myynti -269 060  -269 060  
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1.8.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu   

 

KAINUUN SOTE JA LIIKELAITOS

1 000 € TA 2013 TP 2013

Toteuma 

%

Poikkeama 

TA / TP

Toiminnan rahavirta

Tulorahoitus

  Vuosikate -805 8 206 1 119,4 -9 011

  Satunnaiset erät 0 0 0,0 0

  Tulorahoituksen korjauserät 0 510 0,0 -510

-805 8 716 1 182,7 -9 521

Investointien rahavirta

  Investointimenot 14 550 10 720 26,3 3 830

  Rahoitusosuudet investointeihin 0 -49 0,0 49

  Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 -269 0,0 269

  -14 550 -10 402 28,5 -4 148

Toiminnan ja investointien rahavirta -15 355 -1 686 89,0 -13 669

Rahoituksen kassavirta 0,0

Lainakannan muutokset 0,0 0

  Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 0 100,0 9 000

  Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 108 -708 36,1 -400

  Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0,0 0

7 892 -708 109,0 8 600

Oman pääoman muutokset 0 1 294 0,0 -1 294

Muut maksuvalmiuden muutokset 7 113 13 706 -92,7 -6 593

Rahoituksen rahavirta 15 005 14 292 4,8 713

Rahavarojen muutos -350 12 606 3 701,7 -12 956

Rahavarojen muutos 0,0 0

  Kassavarat 31.12. 1 050 12 737 -1 113,0 -11 687

  Kassavarat 1.1. 1 400 131 90,6 1 269

YHTEENSÄ -350 12 606 3 701,7 -12 956  
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2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT     

2.1  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat 

2.1.1 Kainuun soten tuloslaskelma  

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013

KAINUUN SOTE

T O I M I N T A T U O T O T 303 331 569,95

MYYNTITUOTOT 268 370 348,58

MAKSUTUOTOT 23 383 652,52

TUET JA AVUSTUKSET 7 669 875,21

MUUT TOIMINTATUOTOT 3 907 693,64

T O I M I N T A K U L U T -295 072 505,76

Palkat ja palkkiot -120 699 452,14

Eläkekulut -26 139 219,92

Muut henkilösivukulu -7 353 642,87

Henkilösivukulut -33 492 862,79

HENKILÖSTÖKULUT -154 192 314,93

Asiakaspalvelujen os -50 103 726,20

Muiden palvelujen os -39 990 308,23

PALVELUJEN OSTOT -90 094 034,43

Ostot tilikauden aik -23 272 799,79

Varastojen lisäys/vä -44 860,07

AINEET, TARVIKKEET J -23 317 659,86

AVUSTUKSET -15 090 483,11

MUUT TOMINTAKULUT -12 378 013,43

T O I M I N T A K A 8 259 064,19

KORKOTUOTOT 1 650,57

MUUT RAHOITUSTUOTOT 188 296,62

KORKOKULUT -65 494,07

MUUT RAHOITUSKULUT -296 921,90

RAHOITUSTUOTOT JA -K -172 468,78

V U O S I K A T E 8 086 595,41

POISTOT JA ARVONALEN -4 641 658,63

T I L I K A U D E N  T U L O S 3 444 936,78

KUNNAN TULOSLASKELMA 3 444 936,78   
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2.1.2 Kainuun soten rahoituslaskelma              
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2.1.3 Kainuun soten tase     
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2.2 Liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat   

2.2.1 Kainuun Työterveyden tuloslaskelma   
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2.2.2 Kainuun Työterveyden rahoituslaskelma     

 

 
 

2.2.3 Kainuun Työterveyden tase     
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2.3 Kainuun Soten ja liikelaitoksen yhdistetty tilinpäätöslaskelma    

 

Laskelmista on eliminoitu Kainuun soten ja Työterveyden välinen rahaliikenne. 

2.3.1 Kainuun Soten ja liikelaitoksen yhdistetty tuloslaskelma    

 

TULOSLASKELMA  

KAINUUN SOTE JA TYÖTERVEYS

1.1 - 31.12.2013

Toimintatuotot 305 902 915,40

  Myyntituotot 270 943 975,18

  Maksutuotot 23 383 652,52

  Tuet ja avustukset 7 682 436,30

  Muut toimintatuotot 3 892 851,40

Toimintakulut -297 686 082,94

  Henkilöstökulut -156 972 985,54

     Palkat ja palkkiot -122 908 212,89

   Henkilösivukulut  

     Eläkekulut -26 577 695,47

     Muut henkilösivukulut -7 487 077,18

  Palvelujen ostot -89 638 463,36

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat

    Ostot tilikauden aikana -23 314 799,89

    Varastojen lisäys(+) tai vähennys(-) -44 860,07

  Avustukset -15 090 483,11

  Muut toimintakulut -12 624 490,97

Toimintakate 8 216 832,46

Rahoitustuotot ja -kulut -173 842,80

  Korkotuotot 2 246,49

  Muut rahoitustuotot 190 415,06

  Korkokulut -65 494,07

  Muut rahoituskulut -301 010,28

Vuosikate 8 042 989,66

Poistot ja arvonalentumiset -4 653 836,25

  Suunnitelman mukaiset poistot -4 653 836,25

Tilikauden tulos 3 389 153,41

Poistoeron lisäys / vähennys -84 999,97

Rahastonen lisäys / vähennys 90 000,00

Tilikauden yli-/alijäämä 3 394 153,44     
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2.3.1 Kainuun soten ja liikelaitoksen yhdistetty rahoituslaskelma    
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2.3.2 Kainuun soten ja liikelaitoksen yhdistetty tase     
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2.4 Kainuun soten konsernin tilinpäätöslaskelmat 

2.4.1 Kainuun soten konsernin tuloslaskelma 
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2.4.2 Kainuun soten konsernin rahoituslaskelma  
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2.4.3 Kainuun soten konsernin tase 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



 112 

  

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON  KUNTAYHTYMÄ 
 

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT     Tilivuosi 2013 

 

3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 

3.1.1 Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 
1. Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mu-

kaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla valtionosuuksilla. Suunnitelman mukaiset 
poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman 
mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa 
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.     
 
Rahoitusomaisuuden saamiset on merkitty taseen nimellisarvoon tai sitä alempaan toden-
näköiseen arvoon. 
      

2. Tuloslaskelma ja tase ovat kuntajaoston ohjeiden mukaisia. Kainuun sosiaali- ja terveyden-
huollon kuntayhtymä, myöhemmin Kainuun sote, on aloittanut toimintansa 1.1.2013. Edel-
tänyt Kainuun maakunta –kuntayhtymä on purettu ja toiminta on jakaantunut usealle eri or-
ganisaatiolle. Edellisen vuoden tietoja ei ole esitetty, koska ne eivät olisi vertailukelpoisia. 

3. Kainuun sote on aloittanut toimintansa 1.1.2013. 
4. Kainuun sote on aloittanut toimintansa 1.1.2013. 
5. Tilinpäätös ei sisällä aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja, kuluja eikä virheiden korja-

uksia, koska Kainuun sote on aloittanut toimintansa 1.1.2013. 
6. Taseen yksittäiset erät eivät sisällä useisiin tase-eriin kuuluvia tietoja.    
7. Tilinpäätökseen ei sisälly ulkomaanrahan määräisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia. 
 

3.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet: 
 

 Kainuun soten konsernitilinpäätökseen on yhdistelty Kainuun Työterveys-liikelaitos, se-
kä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLab.  

 Sisäiset liiketapahtumat on vähennetty konsernin tiedoista. 

 Tilinpäätökseen ei sisälly olennaisia pysyvien vastaavien sisäisiä katteita. 

 Kainuun sote omistaa NordLab:ia 10,57 prosenttia, mikä on eliminoitu konsernissa. 

 Vähemmistöosuuksia ei käsitellä konsernissa. 

 Kainuun sote konsernissa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita. 

 Kainuun soten konsernin muodostavilla yhteisöillä on sama tilikausi eli 1.1- 31.12.2013. 

 Konsernin muodostavissa yhteisöissä noudatetaan suunnitelman mukaisia poistoja. 
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3.1.3 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot     

Toimintatuotot, (eliminoimattomat)    
 

   
 

 
9.   Kainuun sotella ei ole verotuloja.   

 10. Kainuun sotella ei ole valtionosuustuloja              
 11. Satunnaisiin tuottoihin ja–kuluihin sisältyviä eriä ei ole. 
 12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista: 
 

Poiston alaisten hyödykkeiden poistojen määrittämisessä käytetään ennalta laadittua, Kainuun 
soten 17.12.2012 hyväksymää poistosuunnitelmaa.  Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan 
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän 
mukaan. 
 
Poistoajat on määritelty erikseen 31.12.2012 hankittujen pysyvien vastaavien ja erikseen 
1.1.2013 hankittavien pysyvien vastaavien omaisuuserien osalta. 
 
Poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:   
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PYSYVIEN VASTAAVIEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
POISTOSUUNNITELMA 
 
Poistotapa 
T = tasapoisto 
J = jäännösarvopoisto 

 
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET  Poistoaika  Poistoaika Poisto-

     31.12.2012 1.1.2013 tapa 
Aineettomat oikeudet 
Tietokoneohjelmistot   3 3 T 
Tietokoneohjelmistot   5 3 T 
Muut aineettomat oikeudet   5 5 T 
 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Perustamis- ja järjestelymenot  5 3 T 
Tutkimus- ja kehittämismenot  3 3 T 
Vuokrahuoneistojen perusparannukset  5 3 T 
Vuokrahuoneistojen perusparannukset  10 3 T 
Muut pitkävaikutteiset menot  5 3 T 
 
Ennakkomaksut   ei poistoa ei poistoa 
 
AINEELLISET HYÖDYKKEET 
 
Maa- ja vesialueet   ei poistoa ei poistoa 
 
Rakennukset ja rakennelmat 
Asuinrakennukset   30 30 T 
Sairaalarakennukset   35 30 T 
Hallinto- ja toimistorakennukset  30 30 T 
Huolto- yms. rakennukset   30  20 T 
Kehitysvammahuollon rakennukset  30 30 T 
Vapaa-ajan rakennukset   20 20 T 
Muut rakennukset ja rakennelmat  20 20 T 
 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 
Puhelinkeskukset ja telelaitteet  10 10 T 
Kulunvalvonta ja – ohjauslaitteet  10 10 T 
Muut kiinteät laitteet   5 5 T 
Muut kiinteät laitteet   7 7 T 
Muut kiinteät laitteet   9 9 T 
Muut kiinteät laitteet (paikoitusalueet, käytetty aiemmin)     (20) 15 T 
 
Kuljetusvälineet 
Henkilö- ja pakettiautot   5 5 T 
Trukit ja vaunut   7 7 T 
 
Lääkintälaitteet 
Röntgenlaitteet   5 5 T 
Röntgenlaitteet   7 7 T 
Röntgenlaitteet   9 9 T 
Laboratoriolaitteet   5 5 T 
Laboratoriolaitteet   7 7 T 
Laboratoriolaitteet   9 9 T 
Muut lääkintälaitteet   3 3 T 
Muut lääkintälaitteet   5 5 T 
Muut lääkintälaitteet   7 7 T 
Muut lääkintälaitteet   9 9 T 
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Koneet ja kalusto 
ATK-laitteet ja toimistotarvikkeet  3 3 T 
ATK-laitteet ja toimistotarvikkeet  5 5 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto  3 3 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto  5 5 T 
Muut koneet, laitteet ja kalusto  7 5 T 
 
 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Luonnonvarat    ei poistoa ei poistoa 
Taide- ja arvoesineet   ei poistoa ei poistoa     
Keskeneräiset työt   ei poistoa ei poistoa            
 
Pysyvien vastaavien sijoitukset 
 
Osakkeet ja osuudet   ei poistoa ei poistoa 
 
Investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä päätetään poikkeavista poistoajoista Kirjanpito-
lautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. 
 

 
13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta  
  
       

       
  

 
 

14. Tuottoihin ei sisälly olennaisia pakollisten varausten muutoksia. Kuluihin sisältyy pakollinen 
varaus potilasvahinkovakuutusvarauksen lisäys 556.897,00 €.  
 

 
 

   
15. Tuottoihin ja kuluihin ei sisälly olennaisia käyttöomaisuuden myyntituottoja ja -tappioita. 
16. Muihin rahoitustuottoihin ei sisälly olennaisia tuottoja muista yhteisöistä.  
17. Kainuu sote ei ole verotussyistä kirjannut poistoeroa. 

Erittely poistoeron muutoksista  
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3.1.4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

  
18. Kuntayhtymä ei ole laskenut liikkeelle lainoja, eikä ole siten aktivoinut laskemisesta aiheutu-

neita 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 
 

 
 
 
 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot  

22. Kainuun sote kuntayhtymällä ei ole määrääviä omistusosuuksia tytäryrityksissä, yhdistyksis-
sä ja säätiöissä. 

23. Kainuun sote kuntayhtymä on jäsenenä liikelaitoskuntayhtymässä 
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LIITETIETO 23     
 

 
 
 

24. Kainuun sote kuntayhtymällä ei ole yhteisyhteisöjä eikä omistusyhteisyhteisöjä. 
25. Tiedot vaihtuvien vastaavien saamisista: 

      
 

 
    

 
26. Siirtosaamisten olennaiset erät:    

 
 

     
       

 
 
27. Kainuun sotella ei ole rahoitusarvopapereita. 
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3.1.5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

 
28. Erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä 

tilikauden aikana:      
 

    
 

  

             
   
 

29. Erittely poistoeroista     
Kainuun sote kuntayhtymä ei ole kirjannut verotussyistä poistoeroa. 

 
30. Kainuun sote kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvia velkoja,  
jotka erääntyvät viittä vuotta myöhemmin tilivuoden päättymisestä.  

 
31. Kainuun sote kuntayhtymä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja. 
32. Pakolliset varaukset on selvitetty kohdassa 14. 
33. Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen erittely:  
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34. Kainuun sotella ei ole sekkilimiittiä. 
35. Kainuun sotella ei ole lunastettavia vuokrakohteita.    
36. Kainuun sotella ei ole taseessa liittymismaksuvelkoja. 
Siirtovelkojen olennaiset erät:    
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38 Huollettavien varat ovat 558.949,11 euroa.   
 

          
39 Kuntayhtymällä ei ole elatustuen takautumissaatavia.  

 

3.1.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot     

 
40. Kainuun sote kuntayhtymä ei ole kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omai-

suuttaan velkojen vakuudeksi. 
41. Kainuun sote kuntayhtymä ei ole antanut muiden omien sitoumusten vakuuksia. 
42. Kainuun sote kuntayhtymä ei ole vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puo-

lesta. 
43. Kainuun sote kuntayhtymä ei ole antanut muita vakuuksia. 
44. Kuntayhtymän leasingvuokrasopimusten mukaiset vastuut: 

 
 

 
 
  

        
45. Kainuun sote kuntayhtymä ei ole antanut vastuusitoumuksia konserniin kuuluvien yhteisö-

jen puolesta. 
46. Kainuun sote kuntayhtymä ei ole antanut muita vastuusitoumuksia.  
47. Kainuun maakunta –kuntayhtymän taloudellisten sopimusvastuiden selvitys: 
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3.1.7 Henkilöstöä koskevat liitetiedot    

48. Henkilöstön lukumäärä tulosalueittain  
 

 
 

 
49. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut ovat seuraavat: 

  
 
 

         
 

 
50. Tilintarkastajan palkkiot 
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4 LUETTELOT  JA  SELVITYKSET 
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Kuntien laskennallinen verorahoitus talousarviossa 2013 
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Kuntien valtionosuudet vuonna talousarviossa 2013 
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
 
Postiosoite: 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
PL 400 
87070 Kainuu   
Puhelin (vaihde): 08 61561 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kainuu.fi 

 


