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A Moniammatillinen vastaanottotoiminta 
 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

 
Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Tavoitteena on lisätä asiakastyytyväisyyttä viiveettömällä palvelutarpeen ratkaisulla. Tuottavuutta kehite-

tään hoitosuhteen jatkuvuudella. Etäpalvelut ja sähköinen asiointi tuottavat paremman asiakaskokemuk-

sen, tuottavuuden ja lisäävät palvelun sujuvuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta.  

Prosessitavoitteet  

- Palvelutarpeen ratkaisu alkaa heti. Yksi ammattilainen huolehtii ratkaisun valmiiksi saakka hyödyn-

tämällä moniammatillista tiimiä asiakkaan tarpeen mukaisesti.  

- Jokaisella asiakkaalla on oma yhteyshenkilö, jonka avulla varmistetaan palveluiden saatavuus, oi-

kea-aikaisuus ja jatkuvuus. 

- Tarkoituksenmukainen työnjako hoitajien ja lääkärien välillä. 

- Sähköinen asiointi ja etäpalvelu ovat oletusarvoiset palvelumuodot. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Päivittäisjohtamisen luvut huoneentaulusta (asiakasmäärät/työntekijä, terveys- ja hoitosuunnitel-

mien määrä, asiakaskontaktien määrä kontaktilajeittain, coachattavien asiakkaiden määrät, lisäksi 

asiakastyytyväisyyttä ja työhyvinvointia kuvaavat tulokset). Sähköistä päivittäisen johtamisen taulua 

kehitetään KaRa -hankkeessa. 

 Viiveetön hoitoon pääsy T3 = 0 (kolmas vapaa aika vastaanotolle) ja Reppu = 3 päivän työkuorma 

(montako sovittua kontaktia ammattilaisella on huomisesta lähtien). 

 Asiakaskokemus/asiakastyytyväisyys. 

 Etäpalveluiden ja sähköisen asioinnin käyttöaste. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Arviointimenetelmänä käytetään potilastietojärjestelmistä ja huoneentaulusta saatavia tietoja hoidon saa-

tavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja jatkuvuudesta. Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan asiakaspalautteiden 

kautta (haastattelu, kirjalliset palautteet, asiakasraadit ja järjestöyhteistyö). Etäpalveluiden ja sähköisten 

asioinnin käyttöä arvioidaan järjestelmistä saatavalla tiedolla, toimivuutta arvioidaan asiakas- ja henkilöstö-

kyselyiden avulla.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

Asiakkaille vuosi 2019 on tuonut useimmilla terveysasemilla haasteita hoitoon pääsemisessä. Heikko lääkä-

ritilanne on vaikeuttanut lääkärin vastaanotolle pääsyä. Hoitohenkilökunnan äkilliset poissaolot yhdistetty-

nä sijaisten huonoon saatavuuteen ovat hankaloittaneet jossain määrin myös sairaanhoitajien ja kansanter-

veyshoitajien vastaanotoille pääsyä. (Kainuun soten vuosikertomus 2019). Jonotilannetta kuvaava T3-aika 

(kolmas vapaa kiireetön aika): koko Kainuu lääkärit KA 31.03, kansanterveyshoitajat KA 22.55. Kunnittain KA 

lääkärit/kansanterveyshoitajat: Hyrynsalmi 33.7/27.44, Kajaani 41.69/25.92, Vuolijoki 22.77/15.36, Kuhmo 

38.79/37.46, Paltamo 25.95/21.39, Ristijärvi 27.32/1.96, Sotkamo 33.29/34.49, Suomussalmi 25.43/16.36.  
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Asiakastyytyväisyysluvut 2019 kyselyssä: terveysasema KA 4.2 / 289 vastaajaa, fysioterapiapalvelut KA 4.6, 

128 vastaajaa, päihde- ja mielenterveyspalvelut KA 2.4 / 18 vastaajaa ja aikuisten sosiaalipalvelut KA 3.6 / 

23 vastaajaa sis. pth/esh. Kertooko luku totuuden: ovatko kyselyihin vastanneet henkilöt, jotka ovat saa-

neet palveluja ja olleet tyytyväisiä; pieni otanta, kyselyt toteutettu tehostetusti 2 kertaa vuodessa, vastauk-

set eivät ole tulleet koko vuodelta, eivätkä ole kohdentuneet välittömästi palvelun jälkeen. Reaaliaikaista 

asiakaspalautejärjestelmää kehitetään KaRa -hankkeessa. 

Omasoteen rekisteröityneiden määrä vuonna 2019 oli Kainuussa 32 623, Kainuun asukaslukuun suhteutet-

tuna noin 45 % (kunnittain: Suomussalmi 48 %, Sotkamo 48 %, Ristijärvi 35 %, Paltamo 36 %, Kuhmo 46 %, 

Kajaani 48 %, Hyrynsalmi 41 %). Kirjautumisia oli 197 178, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 28,43 %. 

Terveyspalveluihin tulleiden omasote-viestien ja kysymysmäärien kasvu oli 34,45 %. Viestin käsittelyajan 

keskiarvo oli 21,2 h. Terveysasemien vastaanotolle saapuneita omasoteviestejä oli 3 021, lähetettyjä 2 875. 

Uusimispyyntöjä eResepteihin oli saapuneita 4 589, lähetettyjä 4 462. Mt- ja päihdetyössä omasoteviestit: 

saapuneita 88, lähetettyjä 77. Aikuissosiaalityön omasote viestit: saapuneet 52, lähetetyt 47. Fysioterapias-

sa omasote -viestittely ei ole ollut käytössä vuonna 2019. 

Chat:n kautta viestit: sairaanhoitajat 809 (83 %) hyväksyttyä pyyntöä, 171 (17 %) pudonnutta pyyntöä, kes-

kimääräinen keskusteluaika 10:51, jonotusaika 1:16; kansanterveyshoitajat 313 (80 %) hyväksyttyä pyyntöä, 

78 (20 %) pudonnutta pyyntöä, keskimääräinen keskusteluaika 10:56, jonotusaika 1:12.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymises-

tä suhteessa prosessitavoitteisiin 

Seurannan ja arvioinnin tulokset Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista 

 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja en-

nakoivaan työhön  
 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Ehkäisevän ja ennakoivan asiakastyön tavoitteena on kansansairauksien vähentyminen ja yleisten hyvin-

vointiriskien parempi hallinta. Ennenaikaisten sairastumisten riskiä vähennetään korvaamalla raskaat mää-

räaikaiskäynnit tiheillä, mutta lyhyillä coachaus-kontakteilla. Tunnetaan yksilöiden, asiakasryhmien ja väes-

tön terveydentila. Tertiaariprevention mallintaminen. Kun korkean riskin asiakkaiden (primaari / sekundaa-

ripreventio) hoito on hallinnassa, mallinnetaan miten monisairaiden ikäihmisten hoito uudistetaan.  

Prosessitavoitteet 

- Luodaan systemaattinen prosessi, jolla korkean riskin asiakkaat tunnistetaan ja asianmukainen pal-

velu aloitetaan: 

o Terveys- ja hyvinvointiriskien kartoittaminen ja kirjaaminen systematisoidaan. 

o Korkean riskin asiakkaat tunnistetaan ja heille tehdään terveys- ja hoitosuunnitelmat. 

o Hoitajan antama yksilöllinen elintapaohjaus osana coachausta. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Terveys- ja hyvinvointiriskit kirjattu, korkean riskin asiakkaat tunnistetaan. 

 Terveys- ja hoitosuunnitelmien sekä coachattavien määrät. Toimintamallin vaikutus elintapoihin, 

joilla yleiset hyvinvointiriskit hallitaan ja kansansairauksia ennaltaehkäistään. 
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 Elintapaohjauksien vaikutus terveysindikaattoreihin: RR, BMI, tupakointi, Audit, Beckin depressi-

oindeksi sekä LDL ja HBA1C (EBM-interventiot). 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Tietoa kerätään asiakkailta ja työntekijöiltä (haastattelut, kyselylomakkeet). Tietoa arvioidaan kokemusten 

perusteella; mikä on asiakkaiden kokemus omasta terveydentilasta ja sitoutumisesta elintapaohjaukseen 

sekä mitkä ovat työntekijöiden kokemukset uudesta valmentavasta toimintamallista ja miten osaaminen on 

vahvistunut. Lisäksi numeraalista tietoa arvioidaan tietojärjestelmistä (terveys- ja hoitosuunnitelmat, 

coachattavien määrä/työntekijä, terveysindikaattoriluvut). 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Harvakseltaan tapahtuneet määräaikaisvastaanotot ja -tutkimukset ovat vuonna 2019 painottuneet veren-

sokerin, -paineen ja -kolesterolin hoitosuosituksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Vastaanottotyössä ei ole 

systemaattisesti kiinnitetty huomiota painoindeksiin, depressioindeksiin eikä tupakoinnin ja alkoholin käyt-

töön. Hoidon vaikuttavuutta ei ole mitattu. Hoitosuunnitelmia oli tehty yhteensä 5 355 (Hyrynsalmi 82, 

Kajaani/Vuolijoki 3 072/341, Kuhmo 1 169, Paltamo 163, Ristijärvi 2, Sotkamo 427, Suomussalmi 99). 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Tavoitteena on kehittää palveluiden laatua ja vaikuttavuutta uuden moniammatillisen vastaanottotoimin-

tamallin avulla. Toiminnan kehittämisen laatua ja vaikuttavuutta kuvataan tarkemmin kohdissa 1, 2 ja 4. 

Kohdassa 1 laatua arvioidaan hoidon saatavuudella ja saavutettavuudella sekä vaikuttavuutta viiveettömäl-

lä hoitoon pääsyllä. Kohdassa 2 laatua on asiakaslähtöinen toimintatapa, vaikuttavuutta haetaan ehkäise-

vällä ja ennakoivalla työllä. Kohdassa 4 laatua arvioidaan palveluprosessien toimivuudella ja vaikuttavuutta 

haetaan moniammatillisella tiimimallilla. Henkilöstön työhyvinvointia lisäämällä parannetaan osaltaan myös 

palveluiden laatua.  

Prosessitavoitteet  

- Hoidon jatkuvuus turvataan. 

- Sähköinen asiointi ja etävastaanotto kasvavat merkittävästi. 

- Terveys- ja hyvinvointiriskit kartoitetaan. 

- Terveys- ja hoitosuunnitelmat ovat asiakaslähtöisiä. 

- Voimaannuttava ja valmentava työote käyttöön. 

- Hoidon tulokset paranevat. 

- Työhyvinvointia lisätään oman työn hallinnalla ja osaamista vahvistamalla. Työn mielekkyys para-

nee tulosten näkyessä. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Jokaisella asiakkaalla on yhteyshenkilö. 

 Etäkontaktien osuus kaikista kontakteista kasvaa, tavoite 80 %. 
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 Terveys- ja hyvinvointiriskit kartoitetaan kaikilta (seitsemän indikaattoria: painoindeksi, verenpaine, 
tupakointi, alkoholi, depressio, kolesteroli, sokeri). 

 Kaikilla korkean riskin asiakkailla on terveys- ja hoitosuunnitelma. 

 Itseauditoinnilla varmistetaan, että terveys- ja hoitosuunnitelmassa asiakas on määritellyt tarpeen-
sa ja tavoitteensa ja valmentava tuki on riittävä suhteessa tavoitteisiin.  

 Terveysindikaattoreilla seurataan hoidon tuloksia: RR, BMI, tupakointi, Audit, Beckin depressioin-
deksi sekä LDL ja HBA1C (EBM-interventiot). 

 Työhyvinvointikyselyt, työhyvinvointi lisääntyy. 
 
Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tietoa kerätään potilastietojärjestelmistä ja arvioidaan suhteessa tavoitteisiin. Itseauditoinnilla arvioidaan 

terveys- ja hoitosuunnitelmien tavoitteellinen asiakaslähtöinen sisältö. Työhyvinvointikyselyllä arvioidaan 

työhyvinvoinnin lisääntymistä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lähtötilanne laatuun ja vaikuttavuuteen kuvataan kohdissa 1, 2, ja 4. Mitä kuuluu? 2019 kyselyn tulokset on 

kirjattu taulukkoon 1. 

Taulukko 1. Mitä kuuluu? 2019 kyselyn tulokset. Yksiköt: 1. Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito, 2. 

Terveysasemien vastaanotot, 3. Aikuissosiaalipalvelut, 4. Fysiatria ja fysioterapiapalvelut, 5. Kainuun soten kes-

kiarvo. 

Yksiköt: 1.  Mt/päih 2. TK 2. Aik.sos 4. Fys 5. KA 

A. Mitä kuuluu? 2019 kokonaissijoitus*. 54. 57. 43. 24.   

B. Kokee usein työn imua** 65,3 % 70,2 % 68,7 % 69,3 % 66,4 % 

C. Työ on palkitsevaa** 22,6 % 26,8 % 30 % 32,5 % 25,6 % 

D. Kokee työpaineita** 30,6 % 50,4 % 36 % 5,3 % 40,3 % 

E. Työ on hallittavissa** 47,1 % 32,2 % 35,3 % 56,1 % 32,7 % 

F. Työyhteisön yhteistyö on toimivaa** 65,7 % 65,3 % 72,5 % 76,3 % 66,7 % 

*Kokonaissijoitus on suhteellinen sijoitusluku, joka kertoo, miten yksikkö sijoittuu organisaation sisäisessä vertailussa 

(1=paras, 100=heikoin), kun vertaillaan kaikkien kyselymittareiden yhteistuloksia. 

**Mitä suurempi luku, sitä enemmän koetaan työnimua, palkitsevuutta, työpainetta, työn hallintaa, yhteistyön toimivuutta. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen  

 
Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Monialaisuus ja yhteentoimivuus varmistetaan moniammatillisella tiimimallilla, jonka tarkoituksena on 

paljon tukea tarvitsevan asiakkaan hoidon hallinta ja palveluprosessin jatkuvuus. Moniammatillisen tiimi-

mallin tavoitteena on laadun, vaikuttavuuden, potilasturvallisuuden ja sujuvan asioinnin edistäminen. Toi-

mintamallin lähtökohtana on vastaanottotoiminta, johon integroidaan horisontaalisesti fysioterapia, päih-

de- ja mielenterveyspalvelut sekä aikuissosiaalityö. 
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Prosessitavoitteet  

- Asiakkaan tuen ja avun saaminen on sujuvaa ja laadukasta, palveluiden moniammatillinen integraa-

tio toteutuu. 

- Moniammatillinen yhteistyö on saumatonta asiakkaan parhaaksi.  

- Moniammatillisen tiimin toiminta vaatii yhteistä osaamista, yhteisiä toimintatapoja ja johtamista.  

- Moniammatillisessa tiimimallissa toimiminen vaatii työntekijöiltä motivoivan haastattelun käyttöä 

ja valmennusosaamista.  

- Toimintamallin yhteiseen suunnitteluun tulee toimijoita mukaan kattavasti eri sidosryhmistä. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Vastuuhenkilöt on kirjattu potilastietojärjestelmään/vastuuhenkilö määräytyy asiakkaan tarpeen 

mukaisesti ja on tunnistettavissa. 

 Auditoimalla palveluprosessit sisäisesti saadaan mitattua moniammatillisen yhteistyön toimivuus.  

 Laadukkaiden ja potilasturvallisten palvelujen mittarina ovat Haipro -potilasturvallisuusilmoitukset. 

 Asiakaskyselyillä mitataan sosiaalisen elämänlaadun ja asiakkaan osallisuuden sekä palveluiden su-

juvuuden parantuminen. 

 Moniammatilliseen sidosryhmään kuuluvat osallistuvat ja sitoutuvat yhteiseen työskentelyyn. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tiedonkeruuta tehdään potilastietojärjestelmästä, palveluprosesseista, potilasturvallisuusilmoituksista ja 

palautteista. Arvioinnin menetelmänä käytetään palveluprosessien toimivuuden, asiakaspalautteiden ja 

mahdollisten potilasturvallisuusilmoitusten arviointia. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Moniammatillisuuden toimivuudesta ei ole ollut mittaria. Ei ole näyttöä siitä, miten paljon eri ammattilaiset 

tekevät päällekkäin töitä saman asiakkaan suhteen ja ovatko moniammatilliset palveluprosessit kustannus-

tehokkaita. Moniammatillisesti asiakasta on voinut hoitaa useampi eri ammattilainen tai he ovat keskenään 

konsultoineet toisia. Hoidon vaikuttavuutta ei pysty arvioimaan lähtötilanteeseen nähden.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

5. Kustannusten nousun hillitseminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

Kustannustehokkuutta saadaan viiveettömällä palvelutarpeen ratkaisulla. Tuottavuutta lisätään hoitosuh-

teen jatkuvuudella. Palveluiden laadun ja saatavuuden kehittyessä sekä oikea-aikaisuuden toteutuessa eh-

käistään ongelmien syveneminen ja erikoistason palvelujen käyttö, jolloin kustannukset pienenevät.  

Prosessitavoitteet  

- Ammattilaisten päällekkäinen työ vähenee; asiakkuudenhallintasovellus (KaRa –hanke). 

- Sähköinen asiointi ja etäpalvelut ovat oletusarvoisesti ensisijaiset palvelumuodot (digipalveluiden 

kehittäminen KaRa –hankkeessa). 

- Hoidontarpeen arviointiin käytetty aika ja kiirevastaanotto vähenevät olemattomiksi.   
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- Erikoistason palveluiden tarve vähenee. 

- Hoitokäytännöt uudistetaan vastaamaan hoitosuosituksia. 

- Toiminnat ovat kustannustehokaita. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Jokaisella asiakkaalla on yhteyshenkilö, jonka kanssa asioi ja joka ratkaisee palvelutarpeen valmiiksi. 

 Sähköisten kontaktien määrä kasvaa. 

 Tutkimus- ja kiirevastaanottomäärät vähenevät. 

 Toimintamalli vähentää kustannuksia €/asiakas, toiminnan tehostuminen. 

 Toimintamalli toteutetaan nykyisillä resursseilla ja työnjako on tarkoituksenmukaista.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tiedonkeruumenetelmänä käytetään potilas- ja talousjärjestelmiä. Aineiston perusteella tehdään arviointia 

palveluiden kustannustehokkuudesta ja toimintamallin tarkoituksenmukaisesta toimivuudesta.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Vuonna 2019 ei ole ollut mittaria, jolla olisi voitu arvioida ammattilaisten päällekkäistä työtä, hoidon vaikut-

tavuutta ja palveluiden kustannustehokkuutta.  

Vuonna 2019 Kainuun terveysasemien asiakaskäyntimäärä (sis. kontaktilajit käynnit ja kotikäynnit) oli yh-

teensä 145 999, puheluiden määrä yhteensä 162 829 (pois lukien Ristijärvi), asiakkaita yhteensä 38 092. 

Käynnit / puheluiden määrät / asiakkaat terveysasemittain vuonna 2019: 

- Hyrynsalmen vastaanotto 7 718 / 8 762 / 1 662 

- Kajaanin vastanotto 36 414 / 69 639 / 14 529 

- Kuhmon vastaanotto 29 238 / 26 160 / 5 707 

- Paltamon vastaanotto 5 819 / 7 655 / 1 978 

- Ristijärven vastaanotto 2 543 / (ei tietoa) / 737 

- Sotkamon vastaanotto 29 776 / 25 673 / 6 809 

- Suomussalmen vastaanotto 31 791 / 24 940 / 6 670 

Kustannukset v.2019: 

- Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. suun terveydenhoito) nettokäyttökustannukset 507,2 

€/asukas. THL tietoikkuna.  

- Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannukset 1 846 €/asukas. THL tietoikkuna.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 
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B Kerralla kuntoon -toimintamalli suun terveydenhuollossa 

 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

 

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet   

Kajaanissa suun terveydenhuoltoon ja hoitoon pääsyssä on haasteita ja hoitojonoja on syntynyt. Hoitoon 

pääsy ei ole tae asiakkaan jouhevasta hoitopolusta ja hoitojaksojen pituus voi venyä kohtuuttoman pitkäksi. 

Erityisesti paljon palveluita tarvitsevien potilaiden hoitojaksot ovat liian pitkiä, eikä heidän henkilökohtaisiin 

terveyden edistämisen tarpeisiin kyetä nykyisillä resursseilla vastaamaan.  

Kerralla kuntoon –toimintamallin pilotoinnin tarkoituksena on selvittää, voidaanko toiminnanohjausjärjes-

telmän avulla parantaa hoitoon pääsyä, tehostaa toimintaa ja lyhentää tai poistaa potilasjonot ja näin va-

pauttaa hoitoresurssia paljon hoitoa tarvitseville paremmin.  Tavoitteena on, että kiireettömään hoitoon 

pääsee kahden kuukauden sisällä ajan varaamisesta. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit   

Palveluiden saatavuutta mitataan hoitoon pääsyllä, eli seuraamalla olemassa olevien hoitojonojen lyhene-

mistä tai loppumista, sekä hoitoon pääsyn mahdollistumista. Tavoite on, että hoitoon pääsisi kahden kuu-

kauden sisällä hoitoon hakeutumisesta.  

Hoitoon pääsyä jonottaa 2020 lokakuussa noin 500 henkilöä. Aivan tarkkaa tilannetta hoitoon pyrkivistä ei 

ole, sillä jonoon ei ole otettu enää uusia asiakkaita huhtikuun jälkeen. Kiireetöntä hammashoitoaikaa toivo-

ville on ilmoitettu, että he voivat soittaa uutta aikaa vuoden 2021 alussa.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Hoitoon pääsyä mitataan hoitoon pääsyllä yhteydenoton hetkestä, sekä läpimenoaikoja tarkastelemalla. 

Nykytilanteessa hoitoon pääsee vain jo olemassa olevan hoitojakson perusteella tai akuutin vaivan hoitoon.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

Lokakuussa 2020 hoitojonossa on noin 500 asiakasta, eikä tarkkaa hoitoon hakeutuvien määrä ole tiedossa. 

Alkuvuonna 2021 on oletettavissa yhteydenottojen määrän kasvu, sillä syksyn 2020 aikana on kiireettö-

mään hoitoon haluaville ilmoitettu, että he voivat ottaa yhteyttä 2021 alkuvuodesta ajan saamista varten.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Pilottia varten on tehty toiminnanohjausjärjestelmän hankintasopimus. On tehty lähtötilanne arviointia, 

sekä tavoitteet, aikataulutettu käyttöönottoa, sekä koulutukset ennen pilotin aloittamista.  

Tehtiin päätös, että pilottiin valikoidaan ainakin aluksi potilaat olemassa olevasta hoitojonosta. Tavoitteena 

on, että hoitojonot saadaan purettua, eikä niitä enää uuden työskentelymallin turvin muodostuisikaan, sekä 

se että vapaita hoitoaikoja olisi tarjolla jo kahden kuukauden päähän.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 
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2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja en-

nakoivaan työhön  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet   

Kerralla kuntoon –malli, toiminnanohjausjärjestelmää käyttäen, mahdollistaisi vahvemman monialaisen 

työnjaon tehostamisen ja uudenlaisen terveydenedistämistyön pilotoinnin. Koska Kajaanissa suuhygienisti-

resurssi ei ole pilotointihetkellä kovin hyvä, on järkevää painottaa toiminta hammaslääkäri-hoitajatyöparin 

tekemään kliiniseen hoitotyöhön ja hoitojonojen ja hoitoon pääsyn nopeutumiseen. Pilotointiin osallistuu 

myös suuhygienistejä, jolloin heidän työpanostaan voidaan hyödyntää pilottipotilaista seulottavien paljon 

tukea tarvitsevien potilaiden hoitamiseen, erityisesti kotihoidon ohjaamiseen ja siinä tukemiseen.  

Toimintamallilla pyritään hoitojaksojen eli läpimenoaikojen lyhenemiseen. Hoitojakson aikana annetaan 

myös tarvittava terveysneuvonta joko hammaslääkärin, hammashoitajan tai suuhygienistin toimesta. Pilo-

tissa arvioidaan, tuoko läpimenoaikojen lyheneminen mahdollisuuden käyttää enemmän resurssia paljon 

hoitoa tarvitsevien tukemiseen, jolloin heidän hoitojaksonsa lyhenevät ja hoito voi olla vaikuttavampaa. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Mittareina ovat hoitojaksojen pituudet, sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrä. Tilastot kerätään 

Lifecare –potilastietojärjestelmästä. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tietoa kerätään toiminnanohjausjärjestelmän kautta läpimenoaikojen mittaamisena. Paljon hoitoa tarvitse-

vien hoitojaksojen pituutta ja sujuvuutta ei tämän pilotin aikana mitata, mutta voidaan arvioida pilottiin 

osallistuvien toimijoiden toimesta sitä, kuinka he kokevat voivansa hoitaa muita potilaita pilottiin osallistu-

misen ohella. Näin voidaan arvioida heidän kokemuksensa perusteella, onko uuden toimintamallin myötä 

vapautunut työaikaa muille asiakasryhmille jäsennetymmin. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lähtötilanteessa hoitoon pääsy on vaikeaa, jopa mahdotonta, mikäli kyseessä ei ole akuutti suun terveyden 

vaiva. Potilasaineistoa ei segmentoida, eikä paljon hoitoa tarvitsevien hoitoa kyetä toteuttamaan halutulla 

tavalla. Hoitojaksojen läpimenoaikoja ei mitata ja terveydenedistämisen yksilöohjaukset kohdentuvat pää-

asiassa aikuispotilaista niille, joilla on parodontologisen hoidon tarvetta ja ohjataan tästä syystä suuhygie-

nistille. Heikohkon suuhygienistitilanteen vuoksi terveydenedistämistyöhön ei kyetä vastaamaan halutulla 

tavalla.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Pilottia varten on määriteltävä pilottipotilaiden segmentointitapa, sekä yhdenmukainen terveydenedistä-

misen työmalli. Terveydenedistämistyöhön sitouttaminen toimintaan osallistuvan henkilöstön kanssa: mit-

kä ovat tavoitteet ja miten pilottiin osallistuvien suuhygienistien osuus näkyy tässä mallissa? 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 
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3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet  

Kerralla kuntoon -toimintamallissa suun terveydenhoito toteutuu asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Pilottiin 

valikoidaan asiakkaiksi pääasiassa jonossa olevat potilaat, joiden hoitotakuu on menossa tai mennyt jo um-

peen. Hoidon vaikuttavuuden tavoitteena on asiakaslähtöinen malli, jossa asiakkaan suun terveyden hoi-

dontarpeet tulee toteutettua joustavalla tavalla, jossa huomioidaan asiakkaan tarpeet, käypähoitosuosituk-

set ja asiallinen aikataulutus hoidossa. Tavoitteena on kohdistettu ja laadukas hoito, jossa asiakas on aktii-

vinen osallistuja ja saa tarvittavat palvelut oikean aikaan.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Mitataan palvelun toteutumista kohtuullisessa ajassa, toiminnanohjausjärjestelmän kautta saatavan rapor-

tin avulla, sekä käyntimääriä verrattuna koronaa edeltävän vuoden vastaavien kuukausien asiakasmääriin 

verrattuna.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tieto kerätään toiminnanohjausjärjestelmän, sekä Lifecaren avulla. Arviointia tehdään tulkitsemalla raport-

teja läpimenoajoista ja Lifecare -tilastojen asiakasmäärämittareita.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lähtötilanteessa asiakkaiden tarpeiden mukaisen hoidon toteuttaminen on haastavaa, sillä vapaita hoitoai-

koja on vähän ja tästä syystä hoitojaksot venyvät, eivätkä siksi ole kovin asiakaslähtöisiä. Hoitojaksojen ve-

nymisellä voi olla myös vaikutusta hoidettavien käyntimäärien lukumääriin (käynnit/asiakkaat 2019 Kajaani 

40 936 / 15 393) ja työn tehokkuuden laskuun.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Vuoden 2020 aikana on tehty kaikkien kliinistä työtä tekevien henkilöiden Lifecare -päiväkirjoihin yhden-

mukaistamista. Yhdenmukaistamisen tarkoitus on ollut hoitoaikojen jäsentäminen ja tiettyjen kriittisten 

aikapalkkien riittävyys, sekä ajanvarauksien helpottaminen. Päiväkirjapohjat ovat siis yhteneväiset ja selke-

ämmin jäsennettävissä eri toimenpiteiden tai asiakasryhmien hoitamiseen. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen tavoitteet ja prosessitavoitteet 

Valikoidaan osallistuva henkilökunta, joka toteuttaa pilottia, yhteistyössä, asiakkaan hyväksi. Potilaan hoi-

tamiseen osallistuvat kaikki pilottityöryhmän ammattiryhmät. Tieto hoidosta kirjataan asiallisesti potilastie-

tojärjestelmiin, jolloin seuraava hoitoa toteuttava osaa jatkaa suunnitellulla tavalla hoitoa. Siirrytään ”mi-

nun potilaani”-ajattelumallista ”meidän potilaaseen”, jossa asiakkaan hoidon tarpeet on arvioitu ja hoito-

suunnitelma tehty terveydenedistämisen asiat huomioiden. Terveydenedistämisen toimenpiteet ja toteut-

taminen kuuluvat hammaslääkärille, hammashoitajille ja suuhygienisteille. Painotetaan asiakkaan omahoi-

don merkitystä. Asiakkaan osuus jatkohoidossa on merkityksellinen ja hänelle annetaan tarvittavat ohjeet.  

Työntekijöiden työhyvinvoinnin paraneminen selkeiden toimintamallien ja jonojen helpottamisen myötä.  



11 

 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Mitataan, kuinka monta käyntiä pilottiasiakkaille keskimäärin toteutuu vai saadaanko kerralla kuntoon. 

Kerätään tilastointia ennaltaehkäisevän koodin käytöstä, tarkastellaan siis onko terveyden edistämisen 

toimenpiteitä tehty.  

Työhyvinvointikyselyn (Mitä kuuluu? 2019) tulosten analyysia aihealueiden ”Työ” ja ”Työyhteisö” –tiimoilta.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Tieto kerätään toiminnanohjausjärjestelmän raportoinnin kautta ja Lifecaren tilastoinnista. Työhyvinvointia 

mitataan Mitä kuuluu? –kyselyn valmiilla mittareilla lähtötilanteessa ja pilotin arviointitilannetta varten 

tehdään uusintakyselyt saman tyyppisillä kysymyksillä kuin Mitä kuuluu? -kyselyssä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden koodeja on vuonna 2019 ollut 3 290. Tämä ei anna kattavaa kuvaa en-

nalta ehkäistävästä hoidosta, koska kaikkea ei tilastoida.  

Mitä Kuuluu? 2019 –kyselyn vastauksissa nousivat positiivisina työhyvinvointiin liittyvinä asioina se, että 

oma työyhteisö koettiin tavoitteelliseksi ja sosiaalista pääomaa omaavaksi, työn imua koki yli puolet henki-

löstöstä ja suurin osa koki panostavansa työhön. Muutokset työssä ja työyhteisössä koettiin myönteisinä.  

Haasteina työhyvinvointiin liittyen oli kokemus siitä, että yhteistyö työyhteisössä ei ollut toimivaa, työyhtei-

söä ei koettu innovatiivisena, eikä omiin työaikoihin voi vaikuttaa. Lisäksi seuraavia negatiivisia vastauksia, 

joiden prosentuaalinen osuus vastauksissa ei ollut suuri, mutta ovat asioita, jotka vaikuttavat merkittävästi 

työhyvinvointiin: stressin kokemus työssä, vähäinen palkitsevuus, työpaineiden kokemus, työn hallinnan 

puutteet, kokemus työpaineista ja vähäisestä työnhallinnasta, kokemus siitä, että joutuu pohtimaan eetti-

sesti haastavia tilanteita, kokemus siitä että joutuu toimimaan vastoin sääntöjä tai omien arvojen vastaises-

ti, sekä kokemus epävarmuudesta työn lisääntymisestä yli oman sietokyvyn.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen tavoitteet   

Toimintamalli tehostaa kustannuksia/asiakas, koska toimintatapa on joustava, eivätkä hoitojaksot veny 

kohtuuttoman pitkiksi. Lisäksi kohdennettu terveydenedistämistyö voi tuoda pidemmällä aikavälillä kus-

tannussäästöjä asiakkaiden omahoidon paranemisen myötä. Asiakasmaksutuottojen määrän muutokset 

ovat mahdollisia, sillä hukka-aikaa vähenee ja tätä kautta myös tarveaine/välinehuollon kustannusten vä-

heneminen on mahdollista, sillä potilasvaihtoja ei tule niin usein ja samoilla instrumenteilla toimitaan pi-

dempään.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Käyntimäärät ja asiakasmaksutulot ennen koronaa ja pilotin aikana (v. 2019 tilastotiedot). 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Lifecare -tilastointi 
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Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Käynnit/asiakkaat 2019 Kajaani 40 936 / 15 393, asiakasmaksutulot 2019 Kajaani 1 280 400 €.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 
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C Perhekeskustoiminnan tehostaminen, lasten, nuorten ja perheiden 

palvelut 
 

Lähtötilanteen arviointi tehdään ennen toimenpiteiden käynnistämistä siten, että se valmistuu seuraavaan 

raporttiin 15.5.2021. 

 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Sekä soten sisällä että sivi-sote –yhteistyössä toimijat tietävät toistensa toimintatavat ja menetelmät entis-

tä paremmin ja voivat tehdä arviota oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun ja tuen tarpeesta monialaisesti 

yhteistyöverkostossa. Monialaisella neuvolatiimi -toimintamallilla lapsi, nuori ja perhe saa varhaisen tuen, 

hoidon ja kuntoutuksen, ja myös tiedon oman hoitoprosessinsa etenemisestä.  

Lähisuhdeväkivalta- ja päihdetyöllä edistetään kykyä ottaa huoli puheeksi ja ohjautua/ohjata tuen ja hoidon 

piiriin.  

Monialaisilla toimintamalleilla ja digitaalisilla palveluilla edistetään palvelujen saatavuutta ja saavutetta-

vuutta. 

Prosessitavoitteet 

- Monialaisen neuvolatiimi -toimintamallin rakentaminen lapsen, nuoren ja perheen ympärille.  

- Yhteistyön syventäminen sivistystoimen kanssa. Vastuutyöntekijä –toimintamalli paljon palveluja 

tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvässä yh-

teistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen kesken. Oppilashuollon prosessikuvaus. 

- Lähisuhdeväkivaltatyön menetelmien ja ohjeiden päivittäminen moniammatillisesti, osaamisen 

vahvistaminen ongelman tunnistamisessa ja asiakkaan kohtaamisessa, asiaan liittyvän näkyvyyden, 

viestinnän ja ohjauksen uudistaminen ja lisääminen. 

- Neuvokas perhe –menetelmän käyttöönoton laajentaminen. Mallin systemaattinen toteuttaminen. 
Menetelmän seurannan ja vaikuttavuuden parantaminen perheiden elintapaohjauksen tueksi.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymises-

tä suhteessa prosessitavoitteisiin 

Seurannan ja arvioinnin tulokset Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista 
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2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja en-

nakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

Perheille varhain tarjottava tuki, hoito ja kuntoutus vähentävät ongelmien vaikeutumista ja helpottavat 

lasten koulusuoriutumista. Lastensuojelun ja muiden korjaavien palvelujen tarve vähenee.  Väestö löytää 

helposti tukea ja apua lähisuhdeväkivaltatilanteissa; onnistuessaan ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa ja sen 

raaistumista. Palveluissa huomioidaan myös väkivallan tekijän tarve korjaavaan tukeen ja apuun. 

Prosessitavoitteet 

Ks. edellä kohta 1.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Toimintojen kehittämisen vaikutuksena on toimintamallien vaikuttavuuden tehostuminen ja perheiden 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. 

Sivi-sote –toimijoilla on yhtäläiset toimintamallit, ja ne ovat laajasti käytettävissä lasten, nuorten ja perhei-

den arkiympäristöissä. Lasten, nuorten ja perheiden tuki-/hoitoprosessi on sujuva.  

Lähisuhdeväkivaltatyössä asiakas kohdataan kunnioittavasti ja tukien.  

Prosessitavoitteet  

Ks. edellä kohta 1.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 



15 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Monialaisella sivi-sote-yhteistyön syventämisellä edistetään kykyä vastata lasten ja perheiden tuen tarpei-

siin. Toimijat sekä soten sisällä että sivi-sote-yhteistyössä tietävät toistensa toimintatavat ja menetelmät 

entistä paremmin ja voivat näin tehdä arviota oikeanlaisen tuen tarpeesta monialaisesti yhteistyöverkos-

tossa. Järjestöjen rooli palvelujen tuottajana ja arjen auttajana huomioidaan yhteistyöverkostossa.  Sauma-

ton yhteistyö tehostaa toimintaa.  

Lasten, nuoren ja perheen tukiprosessissa mukana olevat ammattilaiset tietävät kuka vastaa perheen tues-

ta, palvelut on koordinoitu, toimintaa seurataan. 

Prosessitavoitteet 

Ks. edellä kohta 1.  Oppilashuollon alueellinen prosessikuva jäsentää sekä palveluiden monialaisuutta että 

yhteentoimivuutta. Maakunnallinen monialainen Lape-työryhmä jatkaa osana kehittämistoimintaa. Toimin-

tamallien kehittämisryhmiin tulee toimijoita mukaan kattavasti eri sidosryhmistä.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Riittävän intensiivinen tuki lapsille, nuorille ja perheille matalalla kynnyksellä. Siirtämällä toiminnan paino-

pistettä ennaltaehkäisevään lasten, nuorten ja perheiden kasvuympäristöissä tehtävään työhön, toiminta-

mallit vähentävät kalliimpien, korjaavien palvelujen tarvetta ja hillitsevät kustannusten nousua ja eritoten 

erikoissairaanhoidon kustannuksia.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 
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D Nuorten psykososiaalisten palvelujen menetelmäosaaminen 

 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Nuorten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin pystytään vastaamaan ajoissa. 

Prosessitavoitteet  

Kainuun sotessa, kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä on arviolta noin 40 työntekijää, jotka voisivat käyt-

tää IPC- ja CoolKids-menetelmiä työssään 13-18 -vuotiaiden nuorten parissa. Hankkeessa kootaan ryhmä 

koulutukseen halukkaista, toteutetaan koulutus ja siihen liittyvä menetelmällinen työnohjaus OYS-erva 

tasolla tehdyn toiminta-aikataulun ja suunnitelman mukaisesti. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

- IPC- ja CoolKids –koulutettujen lkm 

- IPC- ja CoolKids –interventiot/v 

- hoitoon pääsy em. palveluihin (onko jonoa) 

- pääsy terveydenhuollon henkilöstön puheille 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Kyselyllä menetelmäkoulutuksen saaneille henkilöille saadaan tietoa siitä, miten menetelmäkoulutukset ja 

–ohjaukset on otettu käyttöön ja millaiseksi menetelmien potentiaali nuorten tukimuotona koetaan.  

Kouluterveyskyselystä saadaan yleisellä tasolla tietoa pääsystä terveydenhuollon henkilöstön puheille ja 

hoitoon pääsystä; sellaisenaan ne eivät kerro masennuksen tai ahdistuksen vuoksi hoitoon pääsyä odotta-

vien tilanneesta. IPC- ja CoolKids -menetelmien käyttöönotto voi näkyä ajan mittaan em. jonotilanteessa, 

jos uusia menetelmäosaajia tulee alueelle riittävästi. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

IPC-menetelmään on Kainuun soten alueella koulutettu vuonna 2010 seitsemän henkilöä, joista neljä toimii 

edelleen alueella. Kolme ammattiopiston kuraattoria käyttää IPC-menetelmän osia työssään tarvittaessa. 

He toteavat, että IPC:n osia voidaan käyttää lähes kaikkien asiakkaiden kohdalla, mutta vain harvoille sellai-

senaan.  

CoolKids –koulutettuja työntekijöitä ei ole tullut tietoon Kainuun soten alueelta. 

Kouluterveyskyselyn mukaan vuonna 2019 peruskoulun 8. – 9. lk, lukion 1. - 2. lk ja ammatillinen oppilaitos 

–ikäisistä nuorista on saanut lukuvuoden aikana tukea ja apua hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta/-

lääkäriltä/-psykologilta/-kuraattorilta 70,8 – 95,5 %, keskiarvo 83,5 %, (kuva 1a). Toisaalta on koko joukko 

nuoria, jotka eivät ole lainkaan päässeet em. ammattihenkilöiden puheille; heikoin tilanne on koulupsyko-

logille pääsemisessä (kuva 1b).   
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a)                                                                         b) 

 
Kuva 1. a) Avun ja tuen saaminen hyvinvointiin (Kouluterveyskysely 2019). 

b) Opiskelijahuollon palveluihin pääsy (Kouluterveyskysely 2019). 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymises-

tä suhteessa prosessitavoitteisiin 

Seurannan ja arvioinnin tulokset Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista 

 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja en-

nakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

Nuorten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin pystytään vastaamaan ajoissa, jolloin lähetteiden määrä 

erikoissairaanhoitoon vähenee. 

Prosessitavoitteet 

Uudet nuorten psykososiaalisen tuen menetelmät on otettu käyttöön. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- peruspalveluissa käytössä olevat nuorten psykososiaaliset menetelmät  

- kouluterveyskyselyn ja THL:n masennukseen ja ahdistuneisuuteen liittyvät indikaattorit 

- depressiolääkkeistä korvausta saaneiden nuorten lkm 

- nuorisopsykiatrian avohoitokäyntien lkm, psykiatrian laitoshoidon potilaiden ja hoitopäivien lkm 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Kainuussa käytössä olevat nuorten psykososiaaliset menetelmät ovat työtekijäkohtaisia työntekijän osaa-

misen mukaan. Sen vuoksi hankkeessa tarkastellaan vain sitä, monipuolistuuko menetelmävalikoima hank-

keen tuotoksena. Haasteeksi (?) voi osoittautua se, että uusia menetelmiä otetaan käyttöön, mutta niitä 

kenties käytetään vain soveltuvin osin.  

Kouluterveyskyselyn ja THL:n masennukseen ja ahdistuneisuuteen liittyvät indikaattorit kuvaavat, näkyykö 

uusien menetelmien käyttöönotto ehkäisevänä tekijänä lääkkeellisen ja erikoissairaanhoidon tarpeissa. 
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Psykiatrisella sairaanhoitajalla (miekkarit) käynnit eivät sellaisenaan kerro IPC ja CoolKids –interventioista 

ennen kuin käynneistä kirjataan Lifecareen sisältömerkintä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Kainuussa käytössä olevia menetelmiä ovat mm. lapset puheeksi –menetelmä, tavanomaiset haastattelut ja 

keskustelut, erilaiset harjoitukset, työskentelykortit, kartoittavat lomakkeet, kyselyt ja oppaat, Maestro, 

erilaiset kognitiivisen terapian menetelmät, satunnaisesti myös nepsy-valmennus.  IPC:tä käytetään Kai-

nuun ammattiopistolla soveltaen joitakin osia tarpeen mukaisesti. 

Vähintään kaksi viikkoa kestänyttä masennusoireilua on v. 2019 peruskoulun 8 – 9 -luokkalaisista ollut n. 

19,2 %:lla, lukion 1 - 2 -luokkalaisista 15,5 %:lla ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista 14,5 %:lla (Sot-

kanet, ind 4855 - 4857). Kyseisen ikäryhmän nuorista joka kolmas on käynyt kouluterveydenhoitajalla ja 

joka viides koululääkärillä muuten kuin terveystarkastuksessa; koulukuraattorilla ja –psykologilla nuorista 

on käynyt noin joka kymmenes (kuva 2.)  Depressiolääkkeistä korvausta saaneita on ollut 13 – 17 -vuotiaissa 

5.5 % ja 18 - 24 -vuotiaissa 5.4 % vastaavan ikäisestä väestöstä (Sotkanet, ind. 2354 - 2355). Nuorisopsykiat-

rian avohoitokäyntejä on ollut 1 676; psykiatrian laitoshoidon 13 – 17 –vuotiaita potilaita on ollut tuhatta 

13 - 17-vuotiasta kohti 13 (Sotkanet, ind 2484 - 2573). Psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä 13 – 17 -

vuotiailla on ollut tuhatta 13 – 17 -vuotiasta kohti 1 607 v. 2017 ja 815 v. 2018 (v. 2019 tiedot puuttuvat) 

(Sotkanet, ind 2566). 

 

 

Kuva 2. Opiskeluhuollon palvelujen käyttö (Kouluterveyskysely 2019). 

 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 
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3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Psykososiaalisten menetelmien osaaminen ja systemaattinen käyttö vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta. 

Prosessitavoitteet  

Uudet nuorten psykososiaalisen tuen menetelmät on otettu käyttöön. Vaikuttavuutta arvioidaan syste-

maattisesti. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- asiakastyytyväisyys ja –kokemus 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Pidemmällä tarkastelujaksolla mittareina voisivat toimia lastensuojeluasiakkuuksien lkm ja lähetteiden 

määrä erikoissairaanhoitoon (lasten ja nuorisopsykiatria); mieluummin lähetteiden määrä ahdistuneisuus-

/masennusoireisiin liittyen jos löytyy. HELLÄn aikaikkuna näiden tarkasteluun on liian lyhyt. Lisäksi lähettei-

den määrä ei ole yksiselitteinen mittari, koska lähetteen saaneissa asiakkaissa on muitakin kuin masennus- 

ja ahdistusoireisia nuoria. Lastensuojeluasiakkuudet kertovat lasten hyvinvoinnin puutteen ohella vanhem-

pien ja koko perheen voinnista. 

Vaikuttavuutta kuvaavat kohdissa 1 ja 2 nimetyt indikaattorit. Vaikeutena on todentaa, ainakin tässä vai-

heessa ja nykyisillä kirjauksilla se, johtuvatko mahdolliset muutokset indikaattoreissa juuri tässä hankkeessa 

tehtävistä toimenpiteistä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

IPC-koulutuksen saaneet ja menetelmää käyttävät ammattiopiston kuraattorit kokevat intervention selke-

äksi, mutta ongelmakeskeiseksi. Todetaan, että nuoren elämään vaikuttaa moni muukin asia kuin mihin 

IPC:llä pureudutaan - tarkkaavaisuushäiriöt, päihteet, ongelmakäyttäytyminen jne. – jolloin IPC on vain 

harvoin sellaisenaan ratkaisun tuova toimintamalli. Sitä koetaan voitavan käyttää soveltuvin osin. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

NPSM osaamisen vahvistaminen tapahtuu laaja-alaisesti nuorten parissa toimivien ammattilaisten kanssa. 

Prosessitavoitteet 

Tavoitteena on laaja-alainen yhteisen menetelmäosaamisen vahvistuminen Kainuussa yhteistyössä OYS-

ervan, Kainuun soten ja kuntien sivistystoimien (oppilashuolto sekä nuorisotyö) sekä mahdollisesti seura-

kuntien ja järjestöjen kanssa.  

Alueellinen oppilashuollon prosessikuva tehdään tehtäväpaketissa C.  
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Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- uusien menetelmien osaajien verkoston koko, toimivuus ja moniammatillisuus 

- toimijaverkoston saama hyötykokemus 

 Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tiedoilla peilataan osaajaverkoston laatua ja laajuutta, myös mahdollista yhteistyötä. Tiedot kerätään kyse-

lyllä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2021 (liite 1) on kuvattu kuntayhtymän ja kun-

tien tehtäviä ja työnjakoa lasten ja nuorten palveluissa sekä lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimi-

sen tukemisessa. Järjestöjen ja yhdistysten järjestämät toiminnot tukevat lakisääteisten palveluiden toteu-

tumista. Osa yhteistoiminnasta perustuu selkeään suunnitelmallisuuteen ja yhteistyöhön, osin toiminnassa 

on edelleen kehitettävää.  

Toimijat, joille psykososiaalisten menetelmien nähdään soveltuvan Kainuun alueella – osalle ohjaavana, 

osalle terapeuttisena menetelmänä: 

o Koulujen (ala-, yläkoulut, 2. aste) terveydenhoitajat, koululääkärit, kuraattorit, psykiatriset 

sairaanhoitajat (miekkarit), koulu- ja nuorisopsykologit, erityisopettajat 

o Kuntien nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö 

o KAKS nuorisopsykiatrian poliklinikka 

o Lastensuojelu ja tehostettu perhetyö 

o Järjestöt 

o Srk 

Sivi-sote-yhteistyön prosessikuvaa ei ole. Sivistystoimialalta on tullut viestiä, että yhteistyö vaihtelee kun-

nittain. Oppilashuoltoryhmät löytyvät kunnittain.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Riittävän intensiivinen tuki lapsille ja nuorille matalalla kynnyksellä vähentää kalliimpien, korjaavien palve-

lujen tarvetta.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- lastensuojelun nettokäyttökustannukset €/asukas 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Lastensuojelun avohuollon nettokäyttökustannukset saadaan Sotkanetistä (ind 3776 - 3777) ja niillä kuva-

taan kustannusten kehitystä vuodesta toiseen. Tosin tässäkin on merkitystä sillä, että lastensuojeluasiak-

kuudet kertovat lasten hyvinvoinnin puutteen ohella vanhempien ja koko perheen voinnista. Nuorisopsyki-
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atrian nettokäyttökustannukset €/asukas, voisi myös olla mittarina, mutta tätä ei saada sellaisenaan ulos 

palvelujen toteumaraporteista. Hankeaika voi osoittautua joka tapauksessakin liian lyhyeksi, jotta toiminta-

tapojen muutokset ehtisivät näkyä kustannuksissa niin, että se voitaisiin tulkita toimintamallimuutosten 

aiheuttamaksi.  

Kustannusvaikutuksen arviointia vaikeuttaa kohdentamisongelma: ei ole yhtenäisiä tarkkoja kirjaamiskäy-

täntöjä, jotta saataisiin poimittua asiakkaat toimenpiteittäin ja tekemään asiayhteyteen liittyvät tulkinnat.  

Kustannuksissa pitäisi ajan kuluessa näkyä kohdassa 2 mainittujen tunnuslukujen alenema.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lastensuojelun nettokäyttökustannukset ovat v. 2019 olleet avohuollossa noin 89 €/asukas ja laitos- ja per-

hehoidossa 150 €/asukas.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 
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E Hyte -työn vaikuttavuuden parantaminen 

 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden 

parantaminen  

 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Yhteistoiminnassa kehitettävien uudistettujen HyVo-käyntien avulla pystytään kohdentamaan oikeita tuki-

toimia oikea-aikaisesti oikeille asiakkaille. HyVo-käynneillä kerättävän tiedon avulla pystytään arvioimaan 

palvelujärjestelmän toimivuutta ja nostamaan esille mahdollisia palveluaukkoja ja mahdollista hoiva-

köyhyyttä.  

Prosessitavoitteet  

Tavoitteena on soveltaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen mallia Kainuussa ja jatkokehittää sitä 

yhteiskehittämisen kautta niin, että käyttöön saadaan uusi vaikuttavampi ikääntyneiden HyVo-toimintamalli. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- HyVo –palvelun käyttäjien määrä, kattavuus ikäluokasta 

- viestintäkeinot ja niiden toimivuus 

- asiakkuussovelluksen käyttö (jos tällaista on Kainuun sotessa) 

  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Lähtötiedot saadaan Kainuun soten vanhuspalveluiden tilastoista ja kyselyillä vanhuspalveluiden vastuu-

henkilöiltä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

HyVo-toiminta sisältää ryhmätilaisuuksia: isommissa kunnissa yhteisiä infotilaisuuksia, joissa asiantuntijoita 

on kertomassa esim. muistiin tai ravintoon liittyvistä asioista; pienissä kunnissa ei erillisiä infotilaisuuksia, 

vaan pieniä ryhmiä, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden jälkeen on yksilöhaastattelut, joissa 

kuullaan asiakkaan tilanteesta ja hyvinvoinnin tilasta ja kerrotaan erilaisista palveluista ja niiden järjestämis-

tavoista. Haastattelun lisäksi järjestetään fyysisen toimintakyvyn mittaukset.  

Osallistujat (> 75 v) poimitaan väestörekisteristä. Näistä kotihoidon piirissä olevat tarkistetaan Lifecaresta. 

Viestintäkeinoina ovat lehtijutut, kutsukirjeet ja puhelimitse tapahtuva yhteydenotto. Kutsukirjeiden muka-

na toimitetaan kyselomakkeet, joihin osallistujat kirjaavat jaksamiseensa ja kotiinsa liittyviä seikkoja. Myös 

osallistujan itsenäinen ajanvaraus on mahdollinen. Viestinnällä tavoitetaan kaikki kohteena olevat henkilöt. 

Asiakkuussovelluksena on suunniteltu omasoteen HyVo -haastattelulomaketta. 

HyVo-toiminnasta kiinnostuneita on n. 1/3 kutsutuista. Kainuun sote arvioi HyVo -toimintaa osallistujamää-

rällä. HyVo -toimintaa ei nykymuodolla ole koettu toimivaksi ja se loppuu nykymuotoisena v. 2021 alussa. 

Taloudelliset panokset ja vaikuttavuus kohtaavat tällä hetkellä huonosti.  

Pohdinnan paikkoja: Ketkä ovat toiminnan tarkoituksenmukaisia kohderyhmiä? Missä on palvelun paras 

kotipesä Kainuun sotessa? Voisiko infotilaisuuden jakaa etäyhteydellä muihin kuntiin? Jatkuva aktiivinen 

kysely puuttuu: kutsukirje tulee vain kerran (kun täyttää 75 vuotta) ja jos ei saavu/pääse sillä kerralla mu-
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kaan, tilaisuus on menetetty. Tästä seuraa, ettei ole tuoretta tietoa käytettävissä, jos henkilö on terveyden-

tilanteensa vuoksi esim. vasta viiden vuoden kuluttua terveydenhuollon palveluiden tarpeessa. 

Ryhmiin osallistuvat aktiiviset 75-vuotiaat. ”Löytämättä” jäävät mahdollisten interventioiden tarpeessa 

olevat. Toimintatavassa ei nähdä tilannetta kotona (turvallisuus, elinolosuhteet, tietotekniset mahdollisuu-

det, yksinäisyys, päihteet jne.). Miten saadaan osallistumaan asiakkaat, joilla tai joiden lähipiirissä on esim. 

päihdekäyttöä ja/tai lähisuhdeväkivaltaa? 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   Kuvaus tehdyistä kehittämistoimenpiteistä ja arviointi niiden edistymises-

tä suhteessa prosessitavoitteisiin 

Seurannan ja arvioinnin tulokset Kuvaus tavoitteiden toteutumisen seurannan ja arvioinnin tuloksista 

 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja en-

nakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

HyVo-käynneillä saadaan kokonaisvaltaista tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista. Sillä tähdätään ennaltaeh-

käisevän toiminnan ja varhaisen tuen vahvistumiseen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventumiseen.  

Prosessitavoitteet  

Ks. kohta 1. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- kokonaisvaltainen HyVo-toimintamalli otettu käyttöön/ei ole otettu käyttöön 

- toimintamalli muuttuu/ei muutu  

- uusien toimintakykyä edistävien palvelujen määrä 

- digitaalinen neuvonta ja ohjaus käytössä eri palveluissa (verkkosivut, chat, ym.) 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Lähtötiedot, millä keinoilla painotusta on pystytty siirtämään ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, saadaan 

Kainuun soten vanhuspalveluiden vastuuhenkilöiltä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta ei ole indikaattoreita, joiden avulla seurata toiminnan ennal-

taehkäisevää vaikutusta. Käytettävissä ovat osallistumis- ja talousmittarit. 

Ikäihmisten kotona asumista tuetaan puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvalla ohjauksella ja neuvonnalla.  

Lisäksi ikäihmisille ja heidän omaisilleen on kunnissa ohjaus- ja neuvontapisteet, joissa asiakasohjaajat ovat 

tavattavissa verkkosivuilla ilmoitettuina ajankohtina ilman ajanvarausta.  

Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia asioissa, jotka askarruttavat kotona 

asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalvelui-

hin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten 

ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  
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Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

HyVo-käynneillä saatavaa tietoa hyödynnetään johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Uudessa vaikut-

tavammassa HyVo-toimintamallissa syntyvää tietoa hyödynnetään ikäihmisten hyvinvoinnin vahvuuksien ja 

tarpeiden ja kotona pärjäämisen kokonaiskuvan tunnistamiseen sekä palvelujen uudelleen arviointiin ja 

kehittämiseen. Toimintamallilla tähdätään myös terveys- ja hyvinvointierojen kaventumiseen. 

Prosessitavoitteet  

Kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen ja HyVo-toimintamallin vahvistaminen alueella. Malli sisältää uu-

distetut hyvinvointia tukevat vaikuttavat kotikäynnit, käyntien laadun ja vaikuttavuuden mittaamisen (teh-

däänkö oikeita asioita hyvinvoinnin edistämiseksi) sekä tehokkaan tiedolla johtamisen.  Hyte- ja sote-

toimijoiden vaikuttavuus- ja tiedolla johtamisen osaamista vahvistetaan yhteiskehittämisen ja koulutuksen 

avulla.  

Sosiaalisen ja elämänlaadun mittareiden hyödyntäminen. Prosessiin kuuluu indikaattorien tarkastelu, arvi-

ointi ja valinta, joka toteutetaan KaRa –hankkeessa. Prosessissa haetaan indikaattoreita, joilla tunnistetaan, 

miten kunnat ja sote tekevät hyte-työtä ikäihmisten näkökulmasta ja tehdäänkö oikeita asioita hyvinvoinnin 

edistämiseksi.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- asiakaskokemus ja työntekijöiden kokemukset nykyisestä ja uudistuneesta HyVo-toiminnasta 

- kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuusindikaattorit soveltuvin osin  

- koulutukseen osallistuneiden määrä, monialaisuus ja kokemukset koulutuksesta 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta ei ole indikaattoreita, joiden avulla seurata toiminnan ennal-

taehkäisevää vaikutusta. HyVo-käyntien vaikuttavuuden tiedon saaminen auttaa päätöksen teossa, kannat-

taako HyVo-käyntejä lopettaa vai ei.  

Asiakaskokemukset on mahdollista kartoittaa kyselyllä. Hyvinvointia edistävien vv. 2015 -2017 tehtyjen  

kotikäyntien hyödyistä on tehty pro gradu tutkielma Kainuulaisten ikääntyneiden kuvaus hyvinvointia edis-

tävistä kotikäynneistä, Sanna Huotari, 2019 UEF. Tutkielma antaa näkökulmaa HyVo-kotikäyntien ajalta.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Palveluohjauksen osaaminen koetaan työntekijäpuolella hyväksi. Nykyisellä toimintamallilla kerättyä, enna-

koivaa tietoa ei kyetä hyödyntämään organisaatiossa. Esteenä ei ole potilastietojärjestelmä, vaan organi-

saation toimintatapa. Vaikutuksista saatava hyöty on jäänyt vaille havainnointia: organisaatiossa ja sen eri 

tasoilla on tietämättömyyttä toimintatavasta ja kerätystä tiedosta. Tehdään hukkatyötä, mikä turhauttaa 

henkilöstöä. Myös laadun ja vaikuttavuuden kannalta tulisi tarkastella uudelleen, mikä ikäryhmä olisi otolli-

sin HyVo-käynneille. 

S. Huotarin opinnäytetyössä (2019) kerätyn tiedon mukaan ikääntyneet ovat saaneet vv. 2015 – 2017 HyVo-

kotikäynneillä kotona selviytymistä tukevaa tietoa ja hyötyneet käynneistä tukitoimien kartoituksen ja aloi-
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tuksen vuoksi. Huomionarvoista on, että esim. vahvistavan palautteen saaminen omista voimavaroista on 

sellaisenaan vahvistanut käsitystä omasta toimintakyvystä. On myös tullut tunne arvostuksesta ja huolen-

pidosta. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien kehittämisessä on noussut esiin jo kohdassa 1 mainittu tarve 

kohderyhmän heterogeenisyyden ja yksilöllisyyden huomioimisesta (ikäihmisten kunto ja siihen liittyen 

saadun tiedon ajankohtaisuus, kiinnostus oman terveyden edistämistä kohtaan, mikä tieto merkityksellistä 

kenellekin ja/tai mikä tuttua ennestään jne.).   

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen yhteinen ymmärrys, HyVo-toimintamallin yhteiskehittäminen ja 

koulutus edistävät kunta- ja sote-palvelujen ja järjestöjen yhteentoimivuutta. 

Prosessitavoitteet  

HyVo-toiminnan kehittämistä tehdään yhteiskehittämisenä työpajoissa, joissa on mukana ikäihmisiä, hyte- 

ja sote-toimijoita, päätöksentekijöitä, järjestöjen edustajia ja johdon edustajia kunnista ja Kainuun sotesta.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- yhteistoimintatiimin rakenne sotessa 

- yhtymäpinta kunnan toimijoihin, järjestöihin, yhdistyksiin 

- asiakkaan omatoimisuuden tukeminen 

- sidosryhmätyöskentelyyn osallistuminen hankkeessa (läsnä/kutsutut) 

- sidosryhmätyöskentelyn kokemukset ja tyytyväisyys hankkeessa 

- kokemukset tiedon kulusta toimijoiden ja sidosryhmien välillä hankkeessa 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Yhteistoiminnan laatu ja laajuus –tieto sotessa perustuu vanhuspalveluiden toimittamaan tietoon.  Hank-

keen aikaisen sidosryhmätyöskentelyn toteutumista voi käyttää arvioitaessa valmiuksia ja halukkuutta pa-

neutua HyVo-asian äärelle.   

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kotona asumista tuetaan kodassa 2 kuvatulla palveluohjauksella. Moniammatillista ja verkostoyhteistyötä 

on tehty ohjauksen sisällön toteuttamisessa. Yhteistyössä kunnan liikuntatoimen kanssa on järjestetty kun-

tosaliryhmiä. Yhteistyötä on tehty ikäinstituutin kanssa vertaisohjaajakoulutuksen ja hyvien käytäntöjen 

jakamiseksi. Tarvittavat interventiot on toteutettu olemassa olevissa palveluissa esim. muistineuvola, kuu-

lontutkimus ja lääkäripalvelut. Sotessa oman alueen kotihoidon sairaanhoitaja ja seudullinen kotihoidon 

fysioterapeutti ovat käytettävissä HyVo-toiminnassa. 

Kehittämiskohteita: Yhteistoiminnassa poikkeavuuksia kuntien välillä. Hyte -työ ja HyVo –toiminta voivat 

olla erillisiä niin, ettei niillä ole yhdyspintaa. HyVo-toiminnan yhteistyökumppaniksi Kainuun soten geriatri-

nen osaamiskeskus? Seniorineuvola? 
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Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

 

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

HyVo-toiminnan pitkän aikavälin vaikutuksena on väestötasoisesti kustannusten väheneminen, kun osataan 

panostaa oikea-aikaisesti toimenpiteisiin ja palveluihin, jotka ovat tutkitusti vaikuttavia.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

- Kotihoidon nettokäyttökustannukset €/asukas 

- Henkilöstöresurssit, htv 
 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Kustannustieto saadaan Sotkanetistä (ind 3768) ja se kuvaa kustannusten kehitystä vuodesta toiseen. Han-

keaika voi osoittautua liian lyhyeksi, jotta toimintatapojen muutokset ehtisivät näkyä kustannuksissa niin, 

että se voitaisiin tulkita toimintamallimuutosten aiheuttamaksi. 

HyVo-toimintaa tehdään otona. Toimintaan käytetyistä henkilöresursseista tehdään karkea arvio vanhus-

palveluissa. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

- Kotihoidon nettokäyttökustannukset v. 2019 on ollut 239,0 €/asukas. 

- Henkilöstöresursseja v. 2019 on käytetty HyVo-toimintaan noin 1,6 htv.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 
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Liite 1. Lapset ensin – Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017 -2021: Kainuun kuntien ja 

Kainuun sote kuntayhtymän yhteistyö ja vastuunjako 

 

 

 


