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A Moniammatillinen vastaanottotoiminta 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatku-
vuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Terveysasemien vastaanoton uudistaminen moniammatilliseksi vastaanottotoiminnaksi lisää palvelujen 

saatavuutta, saavutettavuutta ja oikea-aikaisuutta. Viiveettömällä palvelutarpeen ratkaisulla lisätään palve-

lujen saatavuutta. Asiakaskohtaisella yhteyshenkilöllä turvataan hoidon sujuvuus ja jatkuvuus. Etäpalveluilla 

ja sähköisellä asioinnilla tehostetaan palveluita, ja asiointimahdollisuus on ajasta ja paikasta riippumatonta.  

Prosessitavoitteet  

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

tämällä moniammatillista tiimiä asiakkaan tarpeen mukaisesti. 

- Jokaisella asiakkaalla on nimetty yhteyshenkilö.  

- Hoitajien ja lääkärien työnjako on tarkoituksenmukaista ja saumatonta. 

- Sähköinen asiointi ja etäpalvelu ovat ensisijaiset palvelumuodot.  

- KaRa -hanke: sähköisen päivittäisjohtamisen huoneentaulun ja digipalveluiden kehittäminen. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

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

(montako sovittua kontaktia ammattilaisella on huomisesta lähtien). 

 Asiakaskontaktien määrä kontaktilajeittain. Etäpalveluiden ja sähköisen asioinnin käyttöaste. Etä-

kontaktien osuus 80 % kaikista kontakteista. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Hoidon saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta arvioidaan potilastietojärjestelmistä ja päivittäisjoh-

tamisen huoneentaulusta saatavien tietojen avulla. Etäpalveluiden ja sähköisen asioinnin käyttöä arvioi-

daan järjestelmistä saatavalla tiedolla, toimivuutta asiakas- ja henkilöstökyselyiden 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: 

lääkärit/kansanterveyshoitajat keskiarvona (KA) Hyrynsalmi n. 34/27, Kajaani 42/26, Vuolijoki 23/15, Kuh-

mo 39/37, Paltamo 26/21, Ristijärvi 27/2, Sotkamo 33/34, Suomussalmi 25/16, koko Kainuu 31/23.  

Omasoteen rekisteröityneiden osuus Kainuun asukkaista oli v. 2019 noin 45 %. Kirjautumisia oli 197 178, 

kasvua edelliseen vuoteen verrattuna n. 28 %. Terveyspalveluihin tulleiden Omasote-viestien ja kysymys-

määrien kasvu oli n. 34 %. Viestin käsittelyajan keskiarvo oli n. 21 h. Terveysasemien vastaanotolle saapu-

neita Omasote-viestejä oli 3 021, lähetettyjä 2 875. eResepteihin saapuneita uusimispyyntöjä oli 4 589, 

lähetettyjä 4 462. Mt- ja päihdetyössä Omasote-viestit: saapuneita 88, lähetettyjä 77. Aikuissosiaalityön 

Omasote-viestit: saapuneet 52, lähetetyt 47. Fysioterapiassa Omasote-viestit eivät olleet käytössä. 
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Chat-viestit: sairaanhoitajat 809 (83 %) hyväksyttyä pyyntöä, 171 (17 %) pudonnutta pyyntöä, keskimääräi-

nen keskusteluaika 10:51, jonotusaika 1:16; kansanterveyshoitajat 313 (80 %) hyväksyttyä pyyntöä, 78 (20 

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

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Kainuun soten neljällä terveysasemalla uutta toimintamallia on suunnitelman mukaisesti kehitetty vaiheit-

tain hankkeen ja asiantuntijakonsultin tukemana: Sotkamo 6/2020, Kuhmo 9/2020, Kajaani 10/2020 ja 

Suomussalmi 11/2020. Pienemmät asemat (Ristijärvi, Paltamo, Hyrynsalmi) otetaan malliin mukaan, kun 

isommat asemat on saatu hallintaan. Toimintamallissa opetellaan uudenlaista toimintatapaa, jossa hoito 

alkaa heti ja ammattilainen ryhtyy yhteyshenkilöksi. Ammattilaiset on jaettu episodi- ja PPT-tiimiin, asiakas-

segmentointi tapahtuu tiimien mukaan. Yksiköihin on nimetty asiakasvirtamestarit, joiden tehtäviin kuuluu 

mm. seurata ja ohjata tiimiä niin, että asiakkaat hoidetaan toimintamallin mukaisesti. Tiimien palaverikäy-

täntöihin kuuluu, että henkilöstö pystyy vaikuttamaan ja kehittämään tiimin toimintoja. Etäpalveluita ja 

sähköistä asiointia on lisätty. Niitä ovat puhelinkontaktit ja Omasote-viestit. Terveysasemien chat ei tuotta-

nut lisäarvoa asiakkaan palveluprosessiin, eikä vastannut uuden toimintamallin yhteyshenkilö-ideaa, joten 

se lopetettiin syksyllä 2020. Chat korvataan Omasote-viestipalvelulla, joka on kaksisuuntainen viestikanava 

ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Omasote-viestipalvelussa valmistaudutaan < 1 h palvelulupaukseen, mikä 

ei vielä toteudu.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Vv. 2018–2020 puhelinkontaktit ja sähköinen asiointi on huomattavasti lisääntynyt ja vastaanottokäynnit 

vähentyneet Kainuun sotessa (taulukko 1, liite 1). Valtakunnallisen tilastoinnin mukaan ”Maakunnittain 

tarkasteltuna asukasta kohden eniten etäasiointia toteutetaan Kainuussa. Kainuussa on panostettu toimin-

tamallien tasolla erityisesti sähköiseen asiointiin (THL 2020), mikä näyttää tuottavat tulosta Avohilmon 

tietojen perusteella.” (Terveydenhuollon etäasioinnin trendit vuosien 2013–2020 Avohilmon aineistossa.) 

Etäpalveluita ja sähköistä asiointia arvioidaan hankkeen myöhemmässä vaiheessa tarkemmin. Huoneentau-

lun tietoja ei ole luotettavasti saatavilla, koska toimintamallissa vielä opetellaan tilastointitietojen kirjaamis-

ta. Uudessa toimintamallissa T3 -lukua ei mitata, koska hoito alkaa heti.  

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 
ennakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Yksilöiden, asiakasryhmien ja väestön terveydentilan tunnistaminen edistyy. Kansansairauksien ehkäisemi-

seen ja vähentymiseen pyritään tunnistamalla asiakasvirrasta terveyshyötypotilaat. Osallistamalla asiakkai-

ta elämäntapamuutoksiin saadaan hyvinvointiriskit paremmin hallintaan. Asiakkaita tuetaan yksilöllisesti 

riskien alentamiseen ja ehkäisemiseen. Elintapaohjauksella tavoitellaan myönteisiä vaikutuksia erityisesti 

painoon, verenpaineeseen, tupakointiin, alkoholin käyttöön, depressioon, kolesteroliin ja verensokeriin, 

jolloin lääkityksen ja erikoistason palveluiden tarve vähenee. Kun korkean riskin asiakkaiden hoito ja tuki on 

hallinnassa, mallinnetaan monisairaiden ikäihmisten hoidon uudistaminen. 

Prosessitavoitteet 

- Terveyshyötypotilaan hoitomalli (primaari/sekundaaripreventio):  
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o Terveysindikaattoritietojen (RR, BMI, tupakointi, Audit, Beckin depressioindeksi sekä LDL ja 

HBA1C) kirjaaminen systematisoidaan, jolloin terveyshyötypotilaat tunnistetaan ja heille teh-

dään asiakaslähtöiset terveys- ja hoitosuunnitelmat (THS). 

o Raskaat määräaikaiskäynnit korvataan nimetyn yhteyshenkilön toteuttamalla valmentavalla 

työotteella, eli tiheillä, lyhyillä, osallistavilla ja voimaannuttavilla coachaus-kontakteilla.  

- Monisairaiden ikäihmisten hoitopolku uudistetaan (tertiaaripreventio).  

- Hoitokäytännöt uudistetaan vastaamaan hoitosuosituksia. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Terveys- ja hyvinvointiriskit on kartoitettu ja kirjattu. Terveyshyötypotilaat on tunnistettu ja heille 

tehty terveys- ja hoitosuunnitelma.  Terveys- ja hoitosuunnitelmien sekä coachattavien määrä.  

 Itseauditoinnilla varmistetaan, että terveys- ja hoitosuunnitelmassa asiakas on määritellyt tarpeen-

sa ja tavoitteensa, ja valmentava tuki on riittävä suhteessa tavoitteisiin.  

 Terveysindikaattoreilla seurataan valmentavan tuen ja terveyshyödyn vaikuttavuutta: RR, BMI, tu-

pakointi, Audit, Beckin depressioindeksi sekä LDL ja HBA1C (EBM-interventiot). 

 Tutkimus- ja kiirevastaanottomäärät vähenevät. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Terveys- ja hoitosuunnitelmien määrät sekä coachattavien määrä/työntekijä kerätään huoneentauluista. 

Itseauditoinnilla arvioidaan terveys- ja hoitosuunnitelmien tavoitteellinen asiakaslähtöinen sisältö; mikä on 

asiakkaiden kokemus omasta terveydentilasta ja sitoutumisesta elintapaohjaukseen sekä, mitkä ovat työn-

tekijöiden kokemukset uudesta valmentavasta toimintamallista ja miten osaaminen on vahvistunut. Ter-

veysindikaattoritiedot kerätään potilastietojärjestelmistä ja arvioidaan suhteessa tavoitteisiin.  

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 on tehty Hyrynsalmi 82, Kajaani/Vuolijoki 3 

072/341, Kuhmo 1 169, Paltamo 163, Ristijärvi 2, Sotkamo 427, Suomussalmi 99, yhteensä 5 355. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Terveyshyötypotilaita on alettu tunnistamaan kriteerien avulla. Hoitajat opettelevat tekemään asiakasläh-

töisiä terveys- ja hoitosuunnitelmia ja antamaan elintapaohjaustukea (coachaus). Hoitajille on tarjottu we-

binaareja ja vieritukea, joissa asiantuntijakonsultti auditoi sekä terveys- ja hoitosuunnitelmien että 

coachauksien sisältöä. Monilääkitty iäkäs -potilasryhmän hoitoa on aloitettu mallintamaan.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Huoneentaulusta saatavia THS- ja coachaus-tietoja ei ole tässä vaiheessa luotettavasti saatavilla, koska toi-

mintamallissa tilastointitiedon kirjaamista opetellaan. Hoidon vaikuttavuutta terveysindikaattorimittarien 

(RR, BMI, tupakointi, Audit, Beckin depressioindeksi sekä LDL ja HBA1C) avulla ei ole vielä tarkasteltu. Hoi-

don vaikuttavuus näkyy näissä pitkällä tähtäimellä, ja sitä voidaan mitata aikaisintaan vuoden päästä.  
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3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Palveluiden laatua, vaikuttavuutta sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä kehitetään moniammatillisella 

vastaanottotoiminnalla, jolla parannetaan palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta ja palve-

luprosessien toimivuutta. Ns. yhden luukun periaate on merkittävä palveluiden laatutekijä. Ennakoiva- ja 

ehkäisevä työ sekä moniammatillinen tuki mahdollistavat asiakkaalle vaikuttavammat hoitotulokset. Vai-

kuttavuutta tuotetaan viiveettömällä hoitoon pääsyllä sekä terveyshyötypotilaiden ja monilääkittyjen iäk-

käiden uudistetuilla hoitomalleilla.  

Prosessitavoitteet  

- Palvelujen parempaan laatuun päästään kohdassa 1. mainituin toimin, mittarein ja tuloksin.  

- Hoidon vaikuttavuus paranee kohdassa 2. mainituin keinoin, mittarein ja tuloksin.  

- Työhyvinvointia lisätään työn hallinnalla ja vahvistamalla osaamista. Työn mielekkyys paranee tu-

losten näkyessä.  

- Reaaliaikaista asiakaspalautejärjestelmää kehitetään KaRa -hankkeessa.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Asiakastyytyväisyyttä (mm. palvelun sujuvuus) arvioidaan asiakaspalautteiden kautta. 

 Laadukkaiden ja potilasturvallisten palvelujen mittarina ovat Haipro -potilasturvallisuusilmoitukset. 

 Työhyvinvointi ja työn mielekkyys paranee. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tietoa palvelujen laadusta ja asiakastyytyväisyydestä kerätään haastatteluilla ja kirjallisilla palautteilla sekä 

asiakasraatien, osallisuusryhmän ja potilasturvallisuusilmoitusten avulla. Osallisuusryhmään kuuluu mm. 

kokemusasiantuntija, järjestöjä sekä vammais-, vanhus- ja nuorisovaltuustojen edustus. Työhyvinvointiky-

selyllä arvioidaan työhyvinvoinnin kehittymistä ja tuen tarvetta.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Asiakastyytyväisyys on v. 2019 kyselytietojen perusteella ollut asteikolla 1–5: terveysasemat KA 4.2 (n=289), 

fysioterapiapalvelut KA 4.6 (n=128), päihde- ja mielenterveyspalvelut KA 2.4 (n=18) ja aikuisten sosiaalipal-

velut KA 3.6 (n=23, sis. pth/esh). Kertooko luku totuuden: ovatko kyselyihin vastanneet henkilöt, jotka ovat 

saaneet palveluja ja olleet tyytyväisiä; vastausten pieni lkm; kyselyt toteutettu tehostetusti kaksi kertaa 

vuodessa, joten vastaukset eivät ole koko vuodelta, eivätkä kohdennu välittömästi palvelutapahtumaan.  

Henkilöstön Mitä kuuluu? 2019 -kyselyn tuloksia on taulukossa 2 liitteellä 1. Kyselystä nostettiin tarkaste-

luun työn imu, -palkitsevuus, -paine ja -hallinta sekä työyhteisön yhteistyön toimivuus. Työn imu ja työyh-

teisön toimivuus koettiin suhteellisen hyvänä, mutta työtä ei koettu kovin palkitsevaksi. Työpainetta koet-

tiin eniten terveysaseman vastaanotolla, vähiten fysioterapiapalveluissa. Työnhallinta oli suhteellisen hyvä 

mielenterveys- ja fysioterapiapalveluissa, tk-vastaanotolla ja sosiaalipalveluissa se oli matalahko.  

Hoidon vaikuttavuutta ei pysty arvioimaan lähtötilanteeseen nähden.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Palvelujen laadun kehittämistoimenpiteet on kuvattu kohdassa 1. ja hoidon vaikuttavuuden edistämistä 

kohdassa 2. Uudistusta on esitelty osallisuusryhmässä ja keskusteltu siinä alkuvaiheen kokemuksista. Asia-
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kasraatien osallisuus tarkastellaan hankkeen edetessä. Työhyvinvointia on seurattu toimintamallin muutok-

sen aloituksesta alkaen. Hankkeen omassa kyselyssä (erilainen kuin Mitä kuuluu? -kysely) kysytään arvioin-

tiasteikolla 1–10 ”kun ajattelet työsi merkityksellisyyttä ja sitä, miltä sen tekeminen tuntuu, tuletko mielel-

läsi töihin”. On myös mahdollisuus vastata tai perustella arvosanaa avoimella vastauksella. Muutokseen on 

osattu odottaa henkilöstöreaktioita, joten kyselyn perusteella niihin on pystytty reagoimaan, mm. henkilös-

tölle järjestetyillä muutoswebinaareilla. Samaa työhyvinvointilukua ei ole mitattu ennen muutoksen aloi-

tusta, joten ei ole luotettavaa vertailua siitä, mikä se olisi ollut ennen uutta toimintamallia. Tietoa on kerät-

ty aluksi kerran viikossa ja vuoden 2021 alusta kolmen viikon välein.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Reaaliaikaisen asiakaspalautejärjestelmän (KaRa) raporttia saadaan aikaisintaan kesällä/syksyllä 2021, jo-

hon on mahdollisesti tulossa myös henkilöstön reaaliaikainen työhyvinvointiin liittyvä kyselyjärjestelmä. 

Asiakaspalautetta ja työhyvinvointituloksia arvioidaan muutoksen etenemisen myöhemmässä vaiheessa.  

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Monialaisuus ja yhteentoimivuus varmistetaan moniammatillisella tiimimallilla. Toimintamallin tarkoitukse-

na on varmistaa paljon tukea tarvitsevan asiakkaan hoidon hallinta ja palveluprosessin jatkuvuus ja tarkoi-

tuksenmukaisuus. Moniammatillisen tiimimallin tavoitteena on laadun, vaikuttavuuden, potilasturvallisuu-

den ja sujuvan asioinnin edistäminen.  

Prosessitavoitteet  

- Toimintamallin lähtökohtana on vastaanottotoiminta, johon integroidaan horisontaalisesti fysiote-

rapia, päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä aikuissosiaalityö. 

- Moniammatillinen yhteistyö on saumatonta asiakkaan parhaaksi. Ammattilaisten päällekkäinen työ 

vähenee; asiakassovellus (KaRa -hanke). 

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

- Moniammatillinen tiimimalli vaatii työntekijöiltä yhtenäistä toimintamallin mukaista työskentelyä.  

- Toimintamallin yhteiseen suunnitteluun tulee toimijoita mukaan kattavasti eri sidosryhmistä. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Palveluiden integroinnin toteutuminen. 

 Nimetty yhteyshenkilö on kirjattu potilastietojärjestelmään, mikä määräytyy asiakkaan tarpeen 

mukaisesti ja on tunnistettavissa. 

 Auditoimalla palveluprosessit sisäisesti saadaan mitattua moniammatillisen yhteistyön toimivuus.  

 Moniammatilliseen sidosryhmään kuuluvat osallistuvat ja sitoutuvat yhteiseen työskentelyyn. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tiedonkeruuta tehdään potilastietojärjestelmästä ja palveluprosesseista. Arvioinnin menetelmänä käyte-

tään palveluprosessien toimivuuden auditointia, asiakaspalautteita ja potilasturvallisuusilmoituksia.  
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Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

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

tilaiset tekevät päällekkäistä työtä saman asiakkaan suhteen ja, ovatko moniammatilliset palveluprosessit 

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

keskenään konsultoineet toisia.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Asiakkaan palvelutarpeen ratkaisussa hyödynnetään moniammatillista tiimiä. Tässä vaiheessa vastaanoton 

tiimeihin kuuluvat sairaanhoitajat, kansanterveyshoitajat ja lääkärit. Moniammatillisen tiimimallin käytän-

nön toimenpiteenä on 3/2021 aloitettu pilotti Sotkamon vastaanotolla, eli mallinnus sote-keskuksesta, jos-

sa fysioterapia on osittain aloittanut työskentelyn vastaanottotoiminnan tiloissa.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Terveysasemien vastaanotolla on kehitetty hoitaja-lääkäri -tiimin yhteistä toimintaa. Tiimit on jaettu epi-

sodi- ja PPT-tiimeihin, minkä avulla tapahtuu asiakassegmentointi. Palaverikäytännöt on uudistettu ja tiimil-

le on nimetty asiakasvirtamestarit, ketkä ohjaavat tiimin toimintaa. Moniammatillisesta integraatiosta ei ole 

vielä tuloksia arvioitavana. 

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.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 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 

Perusterveydenhuollon avohoidon (pl. suun terveydenhoito) nettokäyttökustannus on v. 2019 ollut 507,2 

€/asukas, erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannus 1 846 €/asukas. (THL tietoikkuna.) 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Kustannuksia €/asiakas ei voida raportoida vielä tässä vaiheessa. Vastuualueet määrittelevät kevään 2021 

aikana, mitä kustannuksia lasketaan mukaan ja mitkä asiakkaat valitaan laskentaan, eli miten tuottavuus 

mitataan €/asiakas. Voidaan kuitenkin todeta, että laboratorio- ja röntgentutkimusten kustannukset ovat jo 

vähentyneet Sotkamossa. Toimintamallin kehittäminen on alkuvaiheessa, joten kustannustehokkuutta ei 

vielä tässä vaiheessa voi arvioida luotettavasti. 
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B Kerralla kuntoon -toimintamalli suun terveydenhuollossa 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatku-
vuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Kerralla kuntoon –toimintamallin pilotoinnin tarkoituksena on selvittää, voidaanko uudistetuilla ajanvaraus- 

ja vastaanottotavoilla parantaa hoitoon pääsyä, lyhentää tai poistaa potilasjonot ja tehostaa toimintaa.  

Prosessitavoitteet 2-10/2021 

- Toiminnanohjausjärjestelmä koekäytössä (KaRa –hanke). 

- Uudistetun ajanvaraustavan pilotointi: asiakkaalle annetaan vastaanoton pvm + kellonaika tunnin 

aikaikkunalla, tarkka vastaanottoaika lähetetään tekstiviestillä puoli tuntia ennen vastaanottoaikaa. 

- Kerralla kuntoon -pilotointi: monta suun terveyteen liittyvää vaivaa – tutkimus, paikkaukset, ham-

maskiven poisto - hoidetaan yhden käyntikerran aikana.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Hoitojonojen pituus. Kiireettömään hoitoon pääsee kahden kuukauden sisällä ajan varaamisesta. 

 Läpimenoaikojen lyheneminen. 

 Kerralla kuntoon 50 % asiakkaista. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Palveluiden saatavuutta mitataan seuraamalla hoitojonojen pituutta ja odotusaikaa, eli aikaa, joka kuluu 

yhteydenoton hetkestä hoitoon pääsyyn. Läpimenoaikoja tarkastellaan seuraamalla hoitojaksojen pituuk-

sia. Kerralla kuntoon % kertoo, kuinka iso osa pilottiasiakkaista saa tarvittavat toimenpiteet yhdellä käynti-

kerralla. Tietolähteinä ovat Lifecare -potilastietojärjestelmä ja Orkestrio -toiminnanohjausjärjestelmä.   

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

Kajaanissa suun terveydenhuollon hoitoon pääsyssä on haasteita. Hoitoon pääsyä jonotti lokakuussa 2020 

500 henkilöä. Tarkkaa tilannetta hoitoon pyrkivistä ei ole, sillä jonoon ei ole otettu uusia asiakkaita huhti-

kuun 2020 jälkeen. Kiireetöntä hammashoitoaikaa toivoville on ilmoitettu, että he voivat soittaa uutta aikaa 

v. 2021 alussa. Hoitoon pääsee vain jo aloitetun hoitojakson perusteella tai akuutin vaivan takia. 

Hoitoon pääsy ei takaa asiakkaan jouhevaa hoitopolkua, sillä eri ammattilaisten toimenpiteet on toteutettu 

erillisillä hammashoitolakäynneillä, jolloin tulee hoitotoimenpiteiden odottelua. Hoitojaksojen läpimeno-

aikoja ei ole mitattu. Hoitojaksojen pituus voi venyä kohtuuttoman pitkäksi – erityisesti paljon palveluita 

tarvitsevilla potilailla. Henkilökohtaisiin terveyden edistämisen tarpeisiin ei kyetä vastaamaan nykyisillä 

resursseilla. Omaehtoinen osallistuminen suun terveydenhuoltoon jää asiakkaalla tunnistamattomaksi. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Toiminnanohjausjärjestelmä on hankittu kokeiltavaksi kerralla kuntoon –pilotoinnissa. Kerralla kuntoon 

vastaanottotoiminta aloitettiin suunnitelman mukaisesti Kajaanissa Teppanan hammashoitolassa helmi-

kuussa. Pilottipäiviä ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Koska Kajaanissa suuhygienistiresurssi ei ole hyvä, 

painottuu pilotointi hammaslääkäri-hammashoitaja -työparin kliiniseen hoitotyöhön ja hoitojonojen ja hoi-
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toon pääsyn nopeutumiseen. Pilottipäivinä tiimiin kuuluu neljästä kuuteen hammaslääkäri-hoitaja -työparia 

ja yksi suuhygienisti. Lisäksi siihen kuuluu potilasvirtaa päivän aikana ohjaava kapellimestari.   

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Vuonna 2020 ei rakennettu hoitojonoja, vaan potilaita pyydettiin ottamaan yhteyttä tammikuussa 2021. 

Hammaslääkärin tarkastusaikaa varaaville aika annettiin kerralla kuntoon -vastaanottoon. Aika yhteyden-

otosta vastaanottoaikaan toteutui kahden kuukauden sisällä. Suurin osa ajan saaneista potilaista oli odot-

tanut vastaanotolle pääsyä yli kuusi kuukautta. Pilottiin on valikoitu asiakkaiksi pääasiassa jonossa olevat 

potilaat, joiden hoitotakuu on ollut menossa tai on mennyt umpeen. 

Kerralla kuntoon –mallin tavoitteena on tehostaa potilaan hoitojakson nopeutumista. Kolmen kuukauden 

pilottijakson jälkeen ei voida vielä arvioida tarkkaa hoidon läpimenoaikaa. Toiminnanohjausjärjestelmän 

data antaa viitettä siitä, että potilaista on saatu kerralla kuntoon noin 44 %. On siten päästy hyvin lähelle 

tavoitetta siihen nähden, että toiminta on vasta aloitettu. Potilaan hoitoon on käytetty työaikaa keskimää-

rin 40 minuuttia. Valmiiksi saatujen hoitokäyntien osuus on pilotin alkuvaiheessa ollut hyvä, mutta valitet-

tavasti hoitojonoja on silti alkanut muodostua. 

Henkilöstöresurssi pilotissa on kohtalaisen pieni, johtuen henkilöstön määrästä ja heidän muista työvelvoit-

teistaan, kuten päivystystoiminnasta. Yhden suuhygienistin henkilöresurssi kerralla kuntoon –vastaanotto-

päivässä on pieni tarpeisiin nähden. Vastaanottotoiminta on sitä tehokkaampaa ja joustavampaa, mitä 

enemmän työvoimaresurssia on käytössä. Pienessä henkilöstöresurssissa esimerkiksi äkilliset poissaolot 

vaikuttavat hoitojen joustamisen vähenemiseen ja kerralla kuntoon -toiminnan haasteisiin. Myös tekijöiden 

yksilökohtaiset tavat tehdä työtä vaikuttavat herkästi potilaiden joustavaan hoitoprosessiin.  

Aikuispotilaiden lisäksi kerralla kuntoon -vastaanotoilla on tehty ns. koululaispäiviä. Tällöin noin kuusi 

hammaslääkäriä on tarkastanut/hoitanut noin 60 kahdeksasluokkalaista lasta. Koululaispäivänä kerralla 

kuntoon -prosentti on ollut päivästä riippuen 58 – 76 %. Myös niin sanottuja lohkeamapäiviä on kokeiltu. 

Näinä päivinä potilasmäärät ovat kohtalaisen korkeat ja ei-akuutteja, mutta silti kohtuullisen nopeasti hoi-

dettavia hampaiden lohkeamia on voitu korjata nopeasti ja tehokkaasti.  

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 
ennakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Terveydenedistämisen toimenpiteet ja toteuttaminen kuuluvat hammaslääkärille, hammashoitajille ja suu-

hygienisteille. Kerralla kuntoon –toimintamallissa hyödynnetään suuhygienistejä pilottipotilaista seulotta-

vien, paljon tukea tarvitsevien potilaiden hoitamiseen - erityisesti asiakkaan kotihoidon ohjaamiseen ja siinä 

tukemiseen. Asiakkaan omahoidon merkitystä painotetaan. Asiakkaan osuus jatkohoidossa on merkityksel-

linen ja hänelle annetaan tarvittavat ohjeet.  

Prosessitavoitteet  

- Määritellään pilottipotilaiden segmentointitapa ja yhdenmukainen terveydenedistämisen työmalli.  

- Hoitojakson aikana annetaan tarvittava terveysneuvonta joko hammaslääkärin, hammashoitajan tai 

suuhygienistin toimesta.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrä. 



10 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Tietolähteenä Lifecare –potilastietojärjestelmä. 

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.  

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

Terveydenedistämisen yksilöohjaukset kohdentuvat pääasiassa aikuispotilaille, joilla on parodontologisen 

hoidon tarvetta ja ohjataan tästä syystä suuhygienistille. Heikohkon suuhygienistitilanteen vuoksi tervey-

denedistämistyöhön ei kyetä vastaamaan halutulla tavalla.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Terveydenedistämistyöhön sitouttamista on tehty toimintaan osallistuvan henkilöstön kanssa. Koululaispäi-

vinä kerralla kuntoon -vastaanotossa on työskennellyt kaksi suuhygienistiä ennaltaehkäisevässä työssä.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrän mittaaminen kerralla kuntoon -pilotin osalta tehdään pilotin 

loppuvaiheessa. Terveydenedistämistyö kuuluu suun terveydenhuollossa kaikille. Erityisesti niiden asiakkai-

den, joilla suun terveys on huono, olisi saatava opastusta ja ohjausta suun terveydenhuollon ammattilaisil-

ta. Hammaslääkärit toteuttavat vastaanottokäynneillä terveydenedistämistoimia, tarvittaessa potilas ohja-

taan suuhygienistin vastaanotolle yksilölliseen ohjaukseen, painotuksena kotihoito ja itseohjautuvuus. Poti-

laskohtaista ennakoivaa terveydenedistämistyötä tekevät erityisesti suuhygienistit, mutta koska resurssi on 

pientä, jää suuhygienistien kliinisen työn osuus ennakoivan vaikuttavuuden kannalta liian pieneksi. 

Hienoisena puutteena on todettava, että terveyden edistämisen korostaminen vastaanottotoiminnassa olisi 

pitänyt olla vahvemmin esillä perehdytyksessä. Pilotin tavoitteiden jalkauttamisessa on ollut puutteita juuri 

terveydenedistämistä ajatellen. Terveydenedistämisen toimenpiteitä rakennetaan Kainuun sotessa kuiten-

kin laajemminkin kuin kerralla kuntoon –toimintaa ajatellen. Suun terveydenhuollon terveydenedistämisen 

työryhmä koostaa suun terveydenhuollon henkilöstölle yhdenmukaisia terveydenedistämisohjeita alueen 

tarpeisiin ja vahvistaa muiden Kainuun soten ammattiryhmien suun hoidon osaamista omalla ”Suu – enem-

män kuin makuasia” –projektilla. Hankkeessa tuotetaan kerralla kuntoon -malliinkin sopivaa materiaalia.  

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Asiakastyytyväisyyttä lisätään asiakaslähtöisillä toimintatavoilla ja viiveettömillä palvelutarpeiden ratkaisuil-

la sekä palvelujen saatavuudella, oikea-aikaisuudella, jatkuvuudella ja palveluprosessien toimivuudella. 

Työntekijöiden työhyvinvointi paranee selkeiden toimintamallien ja jonojen helpottamisen myötä.  

Hoidon vaikuttavuuden tavoitteena on asiakaslähtöinen malli, jossa asiakkaan hoitotarpeet toteutetaan 

joustavalla tavalla, käypähoitosuositukset ja aikataulutus huomioiden. Tavoitteena on kohdistettu ja laadu-

kas hoito. Asiakas on aktiivinen osallistuja, joka saa tarvittavat palvelut oikeaan aikaan.  

Pilotissa arvioidaan, tuoko läpimenoaikojen lyheneminen mahdollisuuden käyttää enemmän resurssia pal-

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

- ks. kohdat 1 ja 2 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Asiakastyytyväisyys 

 Henkilöstön työhyvinvointi 

 Käyntimäärä/asiakas 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Asiakaspalautetta kerätään jakamalla asiakkaille linkki sähköiseen palautekyselyyn. Henkilöstön työhyvin-

vointia arvioidaan lähtötilanteessa Mitä kuuluu? –kyselyn avulla. Pilotin aikaista arviointia tehdään omalla, 

viikoittain toteutettavalla napakalla työhyvinvointikyselyllä. 

Asiakasmäärätieto saadaan Lifecare –tilastoista. Paljon hoitoa tarvitsevien asiakkaiden hoitojaksojen pituut-

ta ja sujuvuutta ei pilotin aikana mitata, mutta voidaan arvioida, kuinka ammattilaiset kokevat voivansa 

hoitaa muita potilaita pilottiin osallistumisen ohella ja, onko uuden toimintamallin myötä vapautunut työai-

kaa muille asiakasryhmille jäsennetymmin. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Suun terveydenhuollossa asiakkaat voivat antaa palautetta Kainuun sotessa käytössä olevan QPro sähköi-

sen palvelun kautta. Vuosina 2019 ja 2020 saatujen asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat ovat koke-

neet hoidon pääasiassa ihan hyvänä. Joitakin kohteluun tai asiakaspalveluun liittyviä parannusehdotuksia 

on annettu. Myös hoitoon pääsyn ongelmista on annettu palautetta. 

Mitä Kuuluu? 2019 –kyselyssä positiivisina työhyvinvointiin liittyvinä asioina nousivat se, että oma työyhtei-

sö koettiin tavoitteelliseksi ja sosiaalista pääomaa omaavaksi. Työn imua koki yli puolet henkilöstöstä ja 

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

Haasteina oli kokemus siitä, että yhteistyö työyhteisössä ei ollut toimivaa, työyhteisöä ei koettu innovatiivi-

sena, eikä omiin työaikoihin voi vaikuttaa. Oli myös negatiivisia kokemuksia, joiden osuus vastauksissa ei 

ollut suuri, mutta jotka ovat merkittävästi työhyvinvointiin vaikuttavia asioita: stressi, työpaine, työn hallin-

nan puute, vähäinen palkitsevuus, joutuu pohtimaan eettisesti haastavia tilanteita, joutuu toimimaan vas-

toin sääntöjä tai omien arvojen vastaisesti, epävarmuus työn lisääntymisestä yli oman sietokyvyn.  

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

koja on vähän ja hoitojaksot venyvät, eivätkä ole siksi kovin asiakaslähtöisiä. Hoitojaksojen venymisellä voi 

olla myös vaikutusta hoidettavien käyntimääriin, n. 2,7 käyntiä/asiakas, ja työn tehokkuuden laskuun (Ka-

jaani 2019 käynnit/asiakkaat 40 936/15 393). Hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen ei ole ollut mittareita.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Asiakaspalautetta tulee QPron kautta. Lisäksi huhtikuun toiselta viikolta alkaen on kerralla kuntoon -

vastaanotolla käyville asiakkaille jaettu QR-koodilla varustettu lappu, jota kautta pääsee antamaan pilotoi-

tavaan vastaanottotoimintaan kohdistettua asiakaspalautetta. Henkilöstöllä on mahdollisuus antaa omaan 

työhyvinvointiin liittyvää palautetta hankkeen laatiman työhyvinvointikyselyn kautta. Tätä kyselyä toiste-

taan viikoittain ja tuloksia käsitellään noin kerran viikossa pidettävissä yhteisissä palavereissa. Näin on voitu 

kehittää yhdessä toimintaa ja annettu mahdollisuus kokemusten vaihtoon.  
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Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Asiakaspalautejärjestelmä QPron kautta ja erillisellä QR-koodin sisältävällä asiakaspalautelapulla saatuja 

palautteita ei ole vielä saatu riittävästi pilotin ajalta. Palautteita voidaan analysoida syksyllä 2021. 

Työhyvinvoinnin keskiarvo on kolmen kuukauden pilotin ajan ollut hyvä, noin 8/10. Henkilöstön palauttees-

sa näkyy se, että henkilöstöresurssi on hieman pieni ja tästä syystä aika haavoittuva. Hammaslääkärin äkilli-

nen poissaolo vie joustavuutta potilaiden hoidosta. Palautteissa nousee myös huoli hoitoaikojen vähyydes-

tä. Hoitojonoja on taas alkanut muodostua, mikä voi olla kuormittava tekijä työhyvinvoinnin kannalta. 

Pilotissa ei ole vain yksi vakioitu ”kerralla kuntoon -vastaanottotoiminnan suorittajat”, vaan lähes kaikki 

Kajaanin hammaslääkärit tekevät kerralla kuntoon -vastaanottoa ajoittain. Tämä on lisännyt hammaslääkä-

reiden työpisteiden vaihtumista ja tätä on syytä tarkkailla työhyvinvoinnin kannalta.  

Lyhyen aikavälin kokemuksen perusteella kerralla kuntoon -malli ei ole vapauttanut hoitoaikoja muille asia-

kasryhmille. Pienen henkilöstöresurssin vuoksi hammaslääkäreiden kommenteissa on vilahtanut keskuste-

luja siitä, että hoitoaikojen järjestäminen on yhä hankalaa.  

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Kerralla kuntoon –malli mahdollistaa vahvemman ja tehokkaamman monialaisen työnjaon ja uudenlaisen 

terveydenedistämistyön. Tieto hoidosta kirjataan potilastietojärjestelmään, jolloin seuraava hoitoa toteut-

tava jatkaa hoitoa suunnitellulla tavalla. Siirrytään ’minun potilaani’ -ajattelumallista ’meidän potilaaseen’, 

jossa asiakkaan hoitotarpeet on arvioitu ja hoitosuunnitelma tehty terveydenedistämisen asiat huomioiden.  

Prosessitavoitteet  

- Valikoidaan pilottia toteuttava henkilökunta. Potilaan hoitamiseen osallistuvat kaikki pilottityöryh-

män ammattiryhmät. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Ammattilaisten yhteistyön toimivuus, laadullinen arviointi.  

 Riittävät resurssit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Arvioinnin menetelmänä käytetään palveluprosessien toimivuuden auditointia.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Eri ammattilaisten sisäistä moniammatillista toimintaa on ollut ja se on koettu toimivaksi.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Ks. kohta 1.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Moniammatillinen yhteistyö toteutuu hyvin hammaslääkärin ja suuhygienistin työpanoksessa. Huhtikuuhun 

mennessä kerralla kuntoon -vastaanottopäivät ovat vakiintuneet toimintatavaksi ja yhteisiä pelisääntöjä on 

rakennettu saatujen palautteiden avulla viikkopalavereissa.  
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Kuten todettu, kerralla kuntoon -pilotissa käytettävissä oleva henkilöstöresurssi on kohtalaisen pieni, mikä 

asettaa haasteita optimaaliselle monialaiselle ja yhteen toimivalle vastaanotolle. Kerralla kuntoon -malli 

ohjaa toimintaa ’meidän potilaat’ –malliin. Tämä jakaa henkilökunnan mielipiteitä. Yhteisten potilaiden 

hoitaminen vaatii huolellista kirjaamista ja toisilla kirjaamiseen menee enemmän aikaa. Taito kehittyy ajan 

myötä ja voidaan ajatella, että huolellinen ja asiallinen kirjaaminen lisää myös potilasturvallisuutta. On tuo-

tu esiin kokemuksia siitä, että potilaan jatkohoitoaika on voitu varata ajoissa, seuraavana mahdollisena 

kerralla kuntoon –päivänä, mikä on lisännyt tyytyväisyyttä niin henkilökunnan kuin potilaiden suunnalta.  

5. Kustannusten nousun hillitseminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

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

kohtuuttoman pitkiksi. Kohdennettu terveydenedistämistyö voi tuoda pidemmällä aikavälillä kustannus-

säästöjä asiakkaiden omahoidon paranemisen myötä. Asiakasmaksutuottojen määrän muutokset ovat 

mahdollisia, sillä hukka-aikaa vähenee. Myös tarveaine/välinehuollon kustannusten väheneminen on mah-

dollista, sillä potilasvaihtoja ei tule niin usein ja samoilla instrumenteilla toimitaan pidempään.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

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

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Lifecare -tilastointi. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Vuosi 2019 Kajaani: käynnit/asiakkaat 40 936 / 15 393, asiakasmaksutulot 1 280 400 €.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Hukka-ajan minimoinnista ja kustannussäästöistä tehdään arviointia pilotin loppuarviointiin. 



14 

 

C  Perhekeskustoiminnan tehostaminen, lasten, nuorten ja perheiden 
palvelut 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatku-
vuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Lapsi, nuori ja perhe saa varhaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja myös tiedon oman hoitoprosessinsa ete-

nemisestä. Arviointi- ja hoitoprosessit ovat sujuvia.  

Sekä soten sisällä että yhteistyöverkostoissa ammattilaiset tietävät toistensa toimintatavat ja menetelmät 

entistä paremmin ja voivat tehdä arviota oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun ja tuen tarpeesta. Osaamista 

ja palvelujen näkyvyyttä lisätään ja uudistetaan, jotta palvelut ovat saatavissa oikea-aikaisesti. Vastuutyön-

tekijämalli/palvelujen koordinointi mahdollistaa aiempaa paremmin kattavan tuen saamisen ja seurannan. 

Prosessitavoitteet 

- Lapsen, nuoren ja perheen ympärille kehitetään monialainen neuvolatiimi -toimintamalli.  

- Soten sisällä ja sivi-sote -yhteistyöverkostoissa vahvistetaan ja tarvittaessa kehitetään uusia, toimi-

via moniammatillisia palveluketjuja.  

- Lähisuhdeväkivaltatyön menetelmiä ja ohjeet päivitetään, asiaan liittyvää näkyvyyttä ja viestintää 

uudistetaan ja lisätään, sähköiset palvelumahdollisuudet hyödynnetään. Myös väkivallan tekijän 

tarve tukeen ja apuun huomioidaan. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Hankkeen kehitystyön tuotoksena tehdyt toimintamallit on kuvattu ja ne ovat käytössä Kainuun so-
ten alueella. Sähköisiä palveluita on integroitu mukaan prosesseihin.   

 Lasten, nuorten ja perheiden peruspalvelujen ja erityisen tuen palvelutarjonta ja saatavuus kunnissa:  
o Kansallisesta rekisteriaineistosta (Sotkanet): 

 Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiperheistä. (ind. 3518) 
 Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä (ind. 3519) 
 Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana/1000 alle 18-vuotiasta, kunnan kustan-

tamat palvelut. (ind. 1243) 
 Perusterveydenhuollon lastenneuvola, muut kuin lääkärikäynnit /1000 0-7 vuotiasta (ind. 2364) 
 Perusterveydenhuollon lastenneuvolan lääkärikäynnit /1000 0-7 vuotiasta (ind. 2363) 
 Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mukaiset 

terveystarkastukset /1000 vastaavan ikäistä lasta (ind. 5110) 
 Lastenneuvolan laajojen terveystarkastusten peittävyys 4-vuotiailla, % väestöstä (ind. 5005) 

o Kuntoutuspalveluiden saatavuus ja jonotusajat (tiedot osittain LTH-tutkimuksesta).  
o Keskusteluapu ammattilaisilta (Kouluterveyskysely). 

 Asiakaskokemus saaduista palveluista, jonotusajoista sekä oikea-aikaisuudesta. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Tietoa kerätään kansallisista rekisteriaineistosta (Sotkanet), Kainuun Soten omista rekistereistä, organisaa-

tiokaavioista, henkilöstö- ja asiakaskyselyistä, asiakaspalautteista, LTH- ja FinLapset -tutkimuksista ja koulu-

terveyskyselystä. Kuvaukset palvelutarjonnasta ja niiden käyttöaste kuvaavat, mitä palveluita on tarjolla ja 

muuttuuko niiden mm. saatavuus kehitystoimien tuotoksena lähtötilanteeseen nähden.  
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Sotkanetistä tietoa haettaessa ilmeni, ettei Kainuun soten toimijoilla ole eri kunnissa yhteistä käsitystä siitä, 

miten neuvolakäyntien tilastoinnit tulisi suorittaa. Sen vuoksi tilastoja on syytä tarkastella kriittisesti.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Lapsille, nuorille ja perheille tarjottavia perustason palveluita on tarjolla kaikissa Kainuun kunnissa, mutta 

odotusajat vaihtelevat kunnittain. Kainuun soten sisällä toimijat voivat liikkua kuntien välillä, joten erityista-

son työntekijät voivat tehdä työtään useammassa kunnassa. Virallista jonotusta ei peruspalveluissa ole, 

joten tilastotietoja ei niistä saada. Pitkiä odotusaikoja on kertynyt Kajaanin perheneuvolaan (50 arkipäivää) 

sekä erityisterapiapalveluista lasten puhe- ja toimintaterapiaan: odotusajat voivat olla useamman kuukau-

den mittaisia (puheterapia enintään 8 kk ja toimintaterapia enintään 6 kk). Syynä tähän on erityistyönteki-

jöiden rekrytointihaaste. Tarvittaessa Kainuun sote hankkii palveluita ostopalveluina.  

Muiden kuin lääkärineuvoloiden neuvolakäynneissä vaihtelu oli välillä 1732-3108 käyntiä /1000 0-7 –

vuotiasta kohti. Lääkärikäyntien kohdalla vastaava vaihtelu oli 615-1049. 4-vuotiaan laajan neuvolakäynnin 

peittävyys vaihteli kunnittain välillä 61,2-80 %. Huoltajien mukaan 0,8 % lapsista on saanut lastenneuvolan 

palveluita riittämättömästi (LTH-tutkimus 2018).  

Sotkanetin mukaan perheneuvolassa käyntejä oli Kainuussa 72/1000 alle 18-vuotiasta; vaihteluväli 63-98. 

Neuvola- ja perheneuvolan käynneissä oli siten eroja kuntien välillä. FinLapset –kyselytutkimuksen 2020 

mukaan Kainuussa synnyttäneistä vanhemmista 3,4 % oli käyttänyt perheneuvolan palveluita.  

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sai vuonna 2019 Kainuussa 3,5 % lapsiperheistä, vaihteluväli kunnit-

tain oli 2,7-4,7 %. FinLapset –kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2020 synnyttäneistä vanhemmista 4,5 % 

käytti edellisen vuoden aikana kotipalvelua.  

Terveydenhoitajan mukaan 4-vuotiaista lapsista 8,2 % on saanut Kainuussa fysioterapiaa, toimintaterapiaa 

tmv. 12 kk aikana. (LTH –tutkimus 2018.) Kainuun soten omien rekisterien mukaan fysio- ja muihin erityiste-

rapiapalveluihin tehtiin 0-17 –vuotiaista v. 2019 yhteensä 1170 pyyntöä, v. 2020 yhteensä 1160 pyyntöä.  

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan Kainuun perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaisista vähän vajaa kol-

mannes on vastannut (pojista 28,6 % ja tytöistä 27,9 %), ettei tiedä, onko heillä mahdollisuutta keskustella 

koulussa aikuisen kanssa mieltä painavaista asioista. Yläkouluikäisillä (8. ja 9 lk.) epätietoisuus on ollut vielä 

suurempaa; pojilla 36,8 % ja tytöillä 33,4 %. Yläkouluikäisistä 19 % on vastannut, ettei ole saanut tukea ja 

apua koulun aikuisilta mielialaan liittyvissä asioissa, vaikka olisi tarvinnut sitä. 

Vuonna 2019 on Kainuun sairaanhoitopiirin alueella tehty 69 lähetettä lastenpsykiatrialle ja 212 kappaletta 

nuorisopsykiatrialle. Lastenpsykiatrialla keskimääräinen hoidon aloituksen odotusaika on ollut 57 vuoro-

kautta, nuorisopsykiatrialla 28 vuorokautta.  

Lisää lähtötilanteesta palveluprosesseihin liittyen on kuvattu kohdassa 4.  

Hanke toteutti lapsiperheille suunnatun sähköisen asiakaskokemuskyselyn huhtikuussa 2021, johon tuli 90 

vastausta. Vastauksia pyydettiin viiden eri hymynaaman perusteella. Sen mukaan vastaajista 62,2 % oli joko 

tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palveluiden oikea-aikaisuuteen. 14,5 % oli joko tyytymättömiä tai erittäin 

tyytymättömiä. Palveluiden riittävyyteen vastaajista oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 68,9 %, tyy-

tymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli 13,3 %.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet - Raportoidaan 15.11.2021 

Seurannan ja arvioinnin tulokset - Raportoidaan 15.11.2021 
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2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 
ennakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

Lasten ja nuorten fyysiset, psyykkiset ja kehitykselliset haasteet sekä perheiden tarvitsema apu tunniste-

taan varhain ja niihin reagoidaan varhaisessa vaiheessa tuen, hoidon ja kuntoutuksen avulla, jolloin ehkäis-

tään korjaavia ja raskaita palveluita, kuten lastensuojelun sijoitusta ja psykiatrista hoitotarvetta. Väestö saa 

helposti tukea ja apua lähisuhdeväkivaltatilanteissa; onnistuessaan ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa ja sen 

pahenemista. Mahdollisimman varhain tarjottava elintapaohjaus edistää perheiden terveyttä ja hyvinvoin-

tia ja ehkäisee tuen ja hoidon tarvetta jatkossa.  

Prosessitavoitteet 

- Ks. kohta 1. 

- Monialainen neuvolatiimi –toimintamallissa tunnistetaan varhaisen tuen toiminta. 

- Neuvokas perhe –menetelmän käytön laajentaminen ja systemaattinen toteuttaminen. Sisältöä laa-

jennetaan päihdetyön osalta. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Neuvokas perhe –menetelmän käyttöaste.  

 Neuvokas perhe –digikortin täyttömäärät. 

 Ennaltaehkäisevän päihdetyön osuus elintapaohjauksessa. 

 Sähköisten palvelujen ja Omasote –käyttöaste. 

 Lastensuojelun tarve (Sotkanet, ind. 1245 ja 1077). 

 Lasten psykiatrisen hoidon tarve; lähetteiden määrä, avo- ja osastohoidon tarve, jonotusajat.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tiedot kerätään kansallisista aineistoista, potilastietojärjestelmistä ja henkilöstökyselyistä. Tietoja arvioi-

daan niin maakunnan sisällä kuin soveltuvin osin myös kunnittain.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kainuun sotessa on käytössä Neuvokas perhe –digikortti, jota vanhemmat voivat täyttää sähköisenä ja lä-

hettää Omasoten kautta omalle terveydenhoitajalleen. Keväällä 2020 se on otettu käyttöön myös kouluter-

veydenhuollossa. Aikavälillä 7-12/2020 lasta odottavien digikorttia on lähetetty 116 kpl, lapsiperheiden 

digikorttia 196 kpl. Koululaiset -digikorttia on täytetty 6-11/2020 välisenä aikana 158 kpl. Ekaluokkalaisten 

terveystarkastukset tehdään kesäkuussa, jonka vuoksi tilasto on eri ajanjaksolta. 

Henkilöstökyselyn (1/2021) perusteella Neuvokas perhe –digikorttia hyödynnetään neuvoloissa ja kouluter-

veydenhuollossa systemaattisesti. Kyselyyn vastanneista terveydenhoitajista kaikki (n=13) hyödynsivät kort-

tia elintapaohjauksessa. Vastanneista 81,8 % kertoi hyödyntävänsä Neuvokas perhe -materiaalia myös päih-

teidenkäytön ohjauksessa. Muut sote-toimijat (n=11) eivät kyselyn perusteella hyödynnä Neuvokas perhe –

korttia, mutta 81,8 % vastaajista kertoi hyödyntävänsä neuvokasperhe.fi –sivuston muuta materiaalia. Nä-

mä käyttäjät eivät hyödyntäneet neuvokasperheen materiaalia päihteidenkäytön ohjauksessa.  

Lapsiperheet voivat laittaa sähköisesti viestejä omaan neuvolaan Omasoten kautta. Vuonna 2020 viestejä 

lähetettiin seuraavasti (asiakkaiden lähettämät viestit / ammattilaisten lähettämät viestit): 
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- Kajaani keskusneuvola 1082 / 901 
- Lohtajan neuvola 341 / 307 
- Vuolijoen neuvola 42 / 31 
- Paltamon neuvola 56 / 57 
- Sotkamon neuvola 296 / 231 
- Kuhmon neuvola 261 / 240 
- Suomussalmen neuvola 103 / 81 
- Ristijärven neuvola 15 / 15 
- Hyrynsalmen neuvola 56 / 50. 

 
Vuonna 2019 Kainuun sairaanhoitopiirin alueella oli lastensuojelun avohuollon asiakkaina 0-17 -vuotiaista 

6,1 %. Huostassa tai kiireellisessä sijoituksessa oli 1,6 % vastaavan ikäisestä väestöstä.  

Lisää lähtötilanteesta lasten, nuorten ja perheiden palveluista Kainuussa on kuvattu kohdissa 1 ja 4. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet - Raportoidaan 15.11.2021 

Seurannan ja arvioinnin tulokset - Raportoidaan 15.11.2021 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus-, tuki- ja hoitoprosessit ovat sujuvia. Paljon tukea tarvitsevat lapset, 

nuoret ja perheet saavat vastuutyöntekijän, joka koordinoi heille tarvittavat palvelut ja varmistaa tarkoituk-

senmukaisen tuen saamisen, seurannan ja arvioinnin. Sotella ja sivistystoimella on yhtäläiset toimintamallit, 

jotka ovat laajasti käytettävissä lasten, nuorten ja perheiden arkiympäristöissä. Lähisuhdeväkivaltatyössä ja 

elintapaohjauksessa toimijoiden osaaminen vahvistuu.  

Riittävä tuki, hoito ja kuntoutus vähentävät ongelmien vaikeutumista ja parantavat lasten, nuorten ja per-

heiden terveyttä ja hyvinvointia sekä helpottavat koulusuoriutumista. 

Prosessitavoitteet  

- Paljon tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden tuen jatkuvuus, seuranta ja arviointi varmis-

tetaan vastuutyöntekijämallilla.  

- Toimintamallit ovat asiakas- ja perhelähtöisiä ja niissä hyödynnetään yhteisesti sovittuja käytäntöjä 

sekä näyttöön perustuvia menetelmiä.  

- Perhekeskuksen palveluverkoston monialainen työskentely vahvistuu. ks. kohta 4.  

- Lähisuhdeväkivaltatyön näkyvyys ja viestintä uudistuu. Toimijoiden ohjausosaaminen paranee. 

- Elintapaohjauksen laatu ja vaikuttavuus paranee ja sitä voidaan mitata.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus saaduista palveluista 

 Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvointi 

o Lasten, nuorten ja perheiden terveystottumukset 

o Nuorten ja vanhempien päihteiden käyttö 

o Nuorten ja vanhempien oma kokemus terveydestä ja hyvinvoinnista 

 Kuinka monella paljon tukea tarvitsevalla lapsella, nuorella tai perheellä on vastuutyöntekijä 
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 Lähisuhdeväkivaltatilanteiden määrä 

 Lähisuhdeväkivaltatyön opas on käytössä 

 Lähisuhdeväkivaltatyön koulutuksiin osallistuneiden määrä 

 Elintapaohjauksen koulutuksiin osallistuneiden määrä 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tietoa kerätään LTH-, kouluterveys- ja FinLapset –kyselytutkimuksista, Kainuun soten turvakodin asiakasti-

lastoista, Marak- ja VÄISKI -väkivallattoman työn asiakastilastoista, Kainuun kriisikeskuksen asiakastilastois-

ta sekä poliisin tilastoista. Asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden kokemusta saaduista palveluista kerätään 

lisäksi omilla asiakaskokemuskyselyillä sekä keskusteluilla kehittäjäasiakasryhmässä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kainuussa 4-vuotiailla lapsilla oli 9,4 %:lla viikoittain vähintään kolme terveydellistä oiretta. Pitkäaikainen 

sairaus tai terveysongelma oli 11,8 %:lla ja tavallisuudesta poikkeavaa epäsosiaalista käytöstä oli 5,6 %:lla.  

72 % nukkui alle 11,5 h päivässä ja 49,6 % liikkui WHO:n liikuntasuositusten mukaan. 35,2 % söi päivittäin 

hedelmiä, marjoja ja kasviksia. 81 % söi perheen kanssa yhteisen aterian päivittäin. Vanhempien mukaan 

55,6 %:lta on selvitetty neuvolakäynnillä koko perheen hyvinvointia, 57,3 % on uskaltanut kertoa neuvolas-

sa rehellisesti asioistaan. (LTH 2018, 4-vuotiaat.) Kainuussa synnyttäneestä vanhemmasta 23,3 % koki ter-

veytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi, toinen vanhempi koki samoin 14,3 % (FinLapset 2020). 

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan kainuulaisista 4.-5. –luokkalaisista 27,6 % ei syönyt aamupalaa 

joka arkiaamu, 39,9 % liikkui vähintään tunnin päivässä ja 8,9 % koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai 

huonoksi. Ammattikoululaisten terveystottumukset ovat selvästi huonommat kuin lukiolaisten, ja ylipainoa 

on enemmän ammattikoululaisilla (taulukko 3, liite 1). Yläkoululaisilla ylipainoa on lähes viidenneksellä.  

Kainuulaisista 4. ja 5. –luokkalaisista 51 %,  8. ja 9. –luokkalaisista 65,3 %, lukiolaisista 69 % ja ammattikou-

lulaisista 72,2 % koki terveystarkastusten toteutuneen laadukkaasti v. 2019.  

FinLapset –kyselytutkimuksen (2020) mukaan kainuulaisista synnyttäneistä vanhemmista 4,4 % kertoi käyt-

täneensä alkoholia humalahakuisesti vähintään kerran kuukaudessa synnytyksen jälkeen. LTH-tutkimuksen 

mukaan 7,9 % lapsista on altistunut toisen tai kummankin vanhemman humalahakuiselle juomiselle. Koulu-

terveyskyselyn mukaan ammattikoululaisilla viikoittainen alkoholin käyttö sekä laittomien huumeiden käyt-

tö on yleisempää kuin 8.-9. –luokkalaisilla ja lukiolaisilla. Ammattikoululaisilla alkoholinkäyttö on vähenty-

nyt ja laittomien huumeiden käyttö kääntynyt nousuun vuonna 2019. Lukiolaisilla alkoholin käyttö on li-

sääntynyt, kun taas laittomien huumeiden käyttömäärät ovat pysyneet lähes samoina.  

LTH-tutkimuksen 2018 mukaan Kainuussa 4-vuotiaan vanhemmista 9,7 % hyväksyi lapsen tukistamisen tai 

luunapin antamisen. Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan 4.-5. –luokkalaisista on kokenut vanhempien tai 

muiden huoltapitävien aikuisten taholta henkistä väkivaltaa 14,5 %, ja 2,9 % on kokenut sitä useasti elä-

mänsä aikana. Fyysistä väkivaltaa on 4.-5. –luokkalaisista kokenut 5,6 %, ja 1,4 % on kokenut sitä useasti 

elämänsä aikana. Vastaavasti 8.-9. –luokkalaisista on kokenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuis-

ten taholta henkistä väkivaltaa 27,6 %, ja 8,4 % on kokenut sitä useasti elämänsä aikana. Fyysistä väkivaltaa 

on 8.-9. –luokkalaisista kokenut 11,1 %, ja 3,1 % on kokenut sitä useasti elämänsä aikana.   

Kainuussa toimii turvakoti, jossa on yksi perhepaikka. Vuosina 2019/2020 turvakodissa oli yhteensä 35/26 

asiakasta - 20/8 asiakasta jouduttiin ohjaamaan toisiin turvakoteihin, koska maakunnan oma turvakoti oli 

täynnä. Lähisuhde- ja perheväkivallan tekijän kanssa tehtävään työhön eli VÄISKI -väkivallattomaan työhön 

tehtiin Kainuussa v. 2019 kuusi yhteydenottoa ja v. 2020 seitsemän yhteydenottoa. Vuonna 2019 Kainuun 
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kriisikeskuksessa väkivalta oli yhteydenoton ensisijaisena syynä 13 asiakkaan kohdalla, vuonna 2020 luku oli 

11. Marak-työryhmän asiakkaista ei ollut tilastotietoja saatavilla. 

Koko Kainuun alueella tehtiin vuonna 2019 yhteensä 33 rikosilmoitusta perheväkivallasta. Vuonna 2020 

luku oli 86 eli määrä lähes kolminkertaistui. Tarkasteltaessa rikosilmoitusten määrää pelkästään maakunta-

keskuksessa Kajaanissa tilanne oli vielä huonompi. Vuonna 2019 rikosilmoituksia tehtiin yhteensä 11 kappa-

letta ja vuonna 2020 56 eli määrät viisinkertaistuivat.  

Kainuun sotella on tehty väkivaltaopas toimijoiden työn tueksi vuonna 2010. Sitä ei ole päivitetty ajan tasal-

le, joten se on poistettu käytöstä. Vuonna 2020 Kainuun sotella oli kaksi koulutusta liittyen lähisuhdeväki-

valtatyöhön. Koulutuksiin osallistui 1-2 toimijaa yksiköistä.  

FinLapset –kyselytutkimuksen mukaan vuonna 2020 Kainuussa 30 %:lta synnyttäneistä oli kysytty raskaus-

aikana neuvolassa lähisuhdeväkivallasta ja 9,6 %:lta toiselta vanhemmista.  

Henkilöstökyselyyn (1/2021) vastanneet terveydenhoitajat (n=13) ovat kaikki käyneet Neuvokas perhe -

koulutuksen. Edellisen kerran koulutuksessa on käyty vuonna 2016. Muista kyselyyn vastanneista sote-

toimijoista (n=11) ei kukaan ole käynyt neuvokasperheen koulutuksessa. Vuonna 2019 on Kainuun sotella 

ollut kehittämispäivä liittyen elintapaohjaukseen, mutta varsinaista koulutusta ei tuon yhteydessä ollut. 

Kainuun sotella on olemassa Ylipainoisen lapsen-nuoren hoitopolku, joka on päivitetty v. 2020.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet - Raportoidaan 15.11.2021 

Seurannan ja arvioinnin tulokset - Raportoidaan 15.11.2021 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Monialaisen yhteistyön syventämisellä edistetään kykyä vastata lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpei-

siin. Perhekeskuksen palveluverkostossa toimijat tietävät toistensa toimintatavat ja menetelmät entistä 

paremmin ja toimivat monialaisesti tukien perhettä asiakas- ja perhelähtöisesti. Myös järjestöjen ja seura-

kunnan rooli palvelujen tuottajana ja arjen auttajana huomioidaan yhteistyöverkostossa.  Saumaton yhteis-

työ perheiden hyväksi tehostaa toimintaa. Sekä ammattilaiset että asiakkaat tuntevat palvelumahdollisuu-

det ja tuki- ja palveluverkoston toimijat entistä paremmin. 

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

ta, palvelut on koordinoitu ja toimintaa seurataan ja arvioidaan. 

Prosessitavoitteet 

- Eri ammattilaisten yhteistyö on vahvistunut ja toteutuu saumattomasti, ks kohta 1 

- Moniammatilliset toimintamallit ovat käytössä perhekeskusverkostossa (moniammatillinen neuvo-

latiimi, vastuutyöntekijämalli) 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Hankkeen tuotoksena saatujen toimintamallien prosessikuvaukset ja niiden käyttöasteet kunnittain 

 Kunnissa tai perhekeskuksissa toimivat verkostot/tiimit, niiden monialaisuus ja tehtävien kuvaukset 

 Verkostoissa/tiimeissä toimivien ammattilaisten kokemukset ja sitoutuminen yhteistoimintaan  

 Asiakaskokemus toimintamallien asiakaslähtöisyydestä, monialaisesta yhteistyöstä ja osallisuudesta 



20 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Maakunnan monialaisista tiimeistä kerätään tietoa organisaatiokaavioista, kokousmuistioista, Kainuun las-

ten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta, henkilöstö- ja asiakaskyselyillä sekä kansallisista rekistereistä.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kainuun LAPE-työryhmä on toiminut LAPE-muutosohjelman yhteydessä, mutta ei ole kokoontunut sen jäl-

keen v. 2020. Viimeisessä kokouksessa 12/2019 on tullut esille huoli siitä, että sivistystoimi ja nuorisopalve-

lut jäävät mahdollisesti vähemmälle huomiolle kehitystyössä. 

Kainuussa toimii seitsemän perhekeskusta, jotka toimivat verkostomaisena yhteistyörakenteena. Verkos-

toon kuuluvat Kainuun soten toimijoiden lisäksi kuntien varhaiskasvatus, sivistystoimi ja nuorisopalvelut, eri 

järjestöjen ja seurakuntien sekä yksityisten tahojen toimijat. Verkoston työskentelymuotoina ovat muun 

muassa perhekeskustiimit, joita on kunnittain. Perhekeskustiimejä vetää perhekeskuskoordinaattori. Tii-

mien kokoonpanot vaihtelevat kuntakohtaisesti, kunnan lapsiperhetoimijoista riippuen. Perhekeskustiimien 

tavoitteena on edistää perheiden hyvinvointia, toimia kasvatuskumppanuuden ja yhteisöllisyyden hengessä 

sekä juurruttaa verkostomainen yhdessä tekemisen malli käytäntöön. Tiimeissä on keskusteltu mm. palve-

lujen saatavuudesta aloittain sekä kaikkia yhteisesti koskettavia alueellisia tai yhteiskunnallisia haasteita, 

kuten kouluruokailuun tai vapaa-ajan käyttöön liittyviä asioita. Kainuun maakuntakeskuksessa Kajaanissa 

on kohtaamispaikkatoimintaa perheille. 

Kainuun soten alueella toimii maakunnallinen, esimiehistä koostuva perhekeskustyöryhmä, jossa on edus-

tus eri kunnista. Osallistujat ovat soten ja sivistystoimen puolelta sekä järjestöstä (MLL) ja seurakunnasta. 

Myös erikoissairaanhoidon edustus on ryhmässä mukana. Ryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa ja 

sen tehtävänä on tuoda esille kaikille perhekeskuksille yhteisiä asioita.  

Kainuun soten organisaatiokaavioiden sekä neuvolan käyntirungon ja hoitopolkujen mukaan rutiininomais-

ta verkosto- tai yhteisvastaanottoa tehdään ensimmäistä lasta odottavan perheeseen terveydenhoitajan ja 

perhetyöntekijän yhteisenä kotikäyntinä raskausviikoilla 30-32. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen yh-

teydessä kootaan verkosto ja myös HAL-poliklinikan toimintaan kuuluu verkostoituminen. 

Potilasjärjestelmätietojen perusteella vuonna 2020 oli Kainuun sotella ryhmävastaanottokäyntejä (useampi 

eri toimija asiakkaan käynnillä) erityisesti perheneuvolassa sekä erityisterapiapalveluissa. Tilastoinneissa on 

kuitenkin puutteita, sillä kaikkia käyntejä ei ole eritelty yksilö- tai ryhmävastaanotoksi. Osasta kunnissa ei 

löydy tilastoa ryhmävastaanotoista ollenkaan tai tilastot ovat puutteellisia. Sen vuoksi ei lähtötilanteessa 

ryhmävastaanottojen määristä voida saada luotettavia lukemia. 

Toimijoille tehtyjen kyselyiden mukaan koetaan yleisesti, että moniammatillinen yhteistyö on sujuvaa sil-

loin, kun toimijat ovat tuttuja. Erityisesti neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö koetaan toimivan hyvin. 

Haasteita yhteistyöhön tuottaa henkilökunnan vaihtuvuus tai yhteisten aikojen löytyminen.  

Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen yhteydessä moniammatillista yhteistyötä Kainuun soten työntekijöi-

den mukaan edistää työntekijöiden välinen tuttuus erityisesti pienimmillä paikkakunnilla. Yhteistyötä haas-

taa ajanpuute sekä epäselvyydet salassapitosäädöksistä ja asiantuntijoiden roolista. (Väisänen A. 2020. 

Moniammatillinen yhteistyö ennakollisen lastensuojeluilmoituksen prosessissa. Pro Gradu. UEF.)  

Henkilöstölle tehdyn kyselyn (10/2020) mukaan soten sisällä sekä toisaalla soten ja sivistystoimialan välillä 

on kokemus siitä, että eri ammattilaiset tekevät toisistaan tietämättä osittain päällekkäistä työtä. Toisten 

verkostossa toimivien ammattilaisten työnkuvat eivät ole välttämättä kaikille selvillä. Kaikilla toimijoilla ei 

ole käytettävissään tietoa siitä, missä kaikkialla eniten tukea saavat lapset, nuoret ja perheet ovat asiak-
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kuudessa. On mahdollista, että päällekkäisyyttä on ja samaa asiaa hoitaa useampikin eri ammattilainen. 

Toisaalta, osa ammattilaisista kokee, että he joutuvat tekemään myös sellaista työtä, mikä ei heidän ydin-

osaamiseensa kuuluisi. Rajalliset resurssit tulisi saada kohdennettua juuri siihen, mihin ne on tarkoitettukin.   

Sivistystoimen puolella oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja soten kans-

sa. Kuntien perusopetuksessa tulisi toimia oppilashuollon ohjausryhmä ja koulukohtaiset oppilashuolto-

ryhmät. Kainuun kuntien perusopetuksen oppilashuoltotyössä mukana olevien toimijoiden kuvausten mu-

kaan kuntien välillä on suurta poikkeamaa siinä, kuinka koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät käytännössä 

toimivat. Osassa kuntia ne kokoontuvat säännöllisesti, parhaimmillaan kaksi kertaa kuukaudessa, toisaalla 

ne eivät kokoonnu lainkaan, vaikka laki niin velvoittaisi.  

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntija-

ryhmässä, johon kuuluvat monialaisen asiantuntijaryhmän tuen lisäksi kouluterveydenhuollon-, koulupsy-

kologin- ja koulukuraattorin palvelut. Koulukuraattorin palvelut ovat Kainuun alueella sivistystoimen alla. 

Suurin osa Kainuun oppilashuoltotyössä mukana olevista toimijoista kokee, että koulun arjessa on riittävästi 

tukea. Maakuntakeskuksen ulkopuolella korostuu koulun arjessa toimivien kokemus siitä, että perhekes-

kuksista päästään tarvittaessa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla yhteisiin palavereihin sivistystoimen puolelle. 

Maakuntakeskuksen ulkopuolella perhekeskuksien resurssien koetaan pääsääntöisesti olevan kunnossa, 

poikkeuksena erityiset terapiapalvelut.  

Muusta Kainuusta poikkeava kuva muotoutuu maakuntakeskuksessa Kajaanissa. Perhekeskuksen resurssit 

koetaan sivistystoimen puolelta riittämättömiksi. Kajaani on paikannut useilla omilla hankkeillaan soten 

resurssivajetta. Sujuvan yhteistyön haasteeksi Kajaanissa nousee myös sote-toimijoiden suuri vaihtuvuus.   

Perhekeskuksien palveluprosesseissa on paikkakuntakohtaisia eroja. Osassa kuntia jonotetaan palvelutar-

peen arviointiin ja sen jälkeen vielä varsinaisen hoidon aloitukseen, mikäli tarve hoitosuhteen aloittamiselle 

on ilmennyt. Toisilla paikkakunnilla riittää puolestaan yksi jonotuskerta.  

Soten ja sivistystoimen välisen monialaisen yhteistyön näkökulmasta maakuntakeskuksen ulkopuolella on 

paljon yhteistyötä tukevia elementtejä. Mahdollisuus pikaisiin konsultaatioihin on olemassa ja kynnys ottaa 

yhteyttä tuttuihin yhteistyökumppaneihin on matala. Toisaalta, joillakin paikkakunnilla toivottiin sotelta 

selkeämpää tiedottamista esimerkiksi ajantasaisista yhteystiedoista, työnkuvauksista ja työprosesseista.  

Asiakkaiden kokemuksia moniammatillisuudesta, toimintamallien asiakaslähtöisyydestä sekä asiakkaiden 

osallisuudesta ei ole lähtötilanteessa saatavilla.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet - Raportoidaan 15.11.2021 

Seurannan ja arvioinnin tulokset - Raportoidaan 15.11.2021 

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Lapsille, nuorille ja perheille tarjotaan riittävän intensiivinen tuki matalalla kynnyksellä. Siirtämällä toimin-

nan painopistettä ennaltaehkäisevään lasten, nuorten ja perheiden kasvuympäristöissä tehtävään työhön, 

toimintamallit vähentävät kalliimpien, raskaiden ja korjaavien palvelujen tarvetta ja hillitsevät kustannusten 

nousua, eritoten raskaiden erikoissairaanhoidon kustannuksia. Koordinoidulla toiminnalla vähennetään 

ammattilaisten tekemää päällekkäistä työtä. Sähköinen asiointi lisää kustannustehokkuutta.   
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Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Uudet toimintamallit ovat käytössä olemassa olevilla resursseilla.  

 Korjaavien ja raskaiden palveluiden kustannukset. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tiedonkeruussa käytetään potilas- ja talousjärjestelmiä. Arviointi tehdään aineiston perusteella palveluiden 

kustannustehokkuudesta ja toimintamallien tarkoituksenmukaisesta toimivuudesta ja toteutuksesta.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

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

hehoidossa 150 €/asukas. Muiden lasten ja perheiden avopalvelujen nettokäyttökustannukset, noin 28 €/ 

asukas. (THL, tietoikkuna.) 

Seurannan ja arvioinnin tulokset - Raportoidaan myöhemmin hankkeen aikana 
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D  Nuorten psykososiaalisten palvelujen menetelmäosaaminen 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatku-
vuuden 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.  

Terveydenhuollon henkilöstön puheille ja hoitoon pääsystä saadaan yleisellä tasolla tietoa kouluterveysky-

selystä; tiedot eivät sellaisenaan kerro masennuksen tai ahdistuksen vuoksi hoitoon pääsyä odottavien 

tilanneesta. IPC- ja CoolKids -menetelmien käyttöönotto voi näkyä ajan mittaan raskaampien palvelujen 

jonotilanteessa, jos uusia menetelmäosaajia tulee alueelle riittävästi. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

IPC-menetelmään on Kainuun soten alueella koulutettu v. 2010 seitsemän henkilöä, joista neljä toimii edel-

leen alueella. Kolme ammattiopiston kuraattoria käyttää IPC-menetelmän osia työssään. He toteavat, että 

IPC:n osia voidaan käyttää lähes kaikkien asiakkaiden kohdalla, mutta vain harvoille sellaisenaan. CoolKids –

koulutettuja työntekijöitä ei ole tullut tietoon Kainuun soten alueelta. 

Kouluterveyskyselyn mukaan v. 2019 peruskoulun 8. – 9. lk, lukion 1. - 2. lk ja ammatillisen oppilaitoksen 

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

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

ria, jotka eivät ole lainkaan päässeet em. ammattihenkilöiden puheille; heikoin tilanne on koulupsykologille 

pääsemisessä (kuva 1b, liite 1).   

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

PPSHP/NMOK:in aikataulujen ja hankesuunnitelman mukaisesti IPT-N –koulutus ja menetelmätyönohjaus 

on käynnistynyt 11/2020 ja IPC-koulutuksen 1. aalto 2/2021. IPT –koulutuksen on käynyt neljä Kainuun 

soten työntekijää: 1 psykologi ja 3 sairaanhoitajaa. IPC -koulutuksen 1. aaltoon PPSHP/NMOK:n taholta 
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annettiin Kainuun sotelle 15 opiskelijapaikkaa. Koulutukseen osallistuu eri puolilta Kainuuta 16 henkilöä: 6 

kuraattoria, 2 koulupsykologia, 1 nuorisopsykologi, 2 terveydenhoitajaa, 1 perheneuvola, 4 psykiatrian sh. 

PPSHP/NMOK:lta 4/2021 saadun tiedon mukaan Cool Kids lähdetään ajankohtaisen valtakunnallisen suun-

nitelman mukaan pilotoimaan ensisijaisesti yliopistosairaaloihin. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Menetelmät eivät ole koulutettaville entuudestaan tuttuja. Yksi IPC-koulutettava tosin kokee, että tuttuja 

menetelmiä on nyt laitettu ohjatusti tiiviimpään pakettiin. Kaikilla IPT-koulutettavilla on asiakkuuksia, joissa 

terapia viedään läpi ja jona aikana koulutettavat saavat menetelmäohjausta. IPC-koulutettavat työskentele-

vät peruskouluissa ja lukioissa, joissa IPC-osaajia ei ole aiemmin ollut Kainuussa. Koronan ja koronarokotus-

ten työllistävyyden vuoksi kaikilla IPC-koulutettavilla ei ole vielä IPC-asiakkuuksia. Sopivien nuorten löyty-

minen on koettu hankalaksi masennusoireiden voimakkuuksien vuoksi. Kaikki koulutettavat osallistuvat 

kuitenkin menetelmäohjaukseen. Useat IPC-koulutettavat kokevat, että menetelmää voi käyttää soveltaen.  

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 
ennakoivaan 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. Hankkeessa tarkastellaan sitä, monipuolistuuko menetelmävalikoima hankkeen tuotoksena. 

Haasteeksi voi osoittautua se, että uusia menetelmiä otetaan käyttöön, mutta ne eivät juurru pysyviksi 

menetelmiksi tai niitä käytetään vain soveltuvin osin.  

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

uusien menetelmien käyttöönotto ehkäisevänä tekijänä lääkkeellisen ja erikoissairaanhoidon tarpeissa. 

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, erilaiset haastattelut, kyse-

lyt, kartoittavat lomakkeet, keskustelut, harjoitukset ja oppaat, työskentelykortit, tarinanopat, Maestro, 
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erilaiset kognitiivisen terapian menetelmät, satunnaisesti myös nepsy-valmennus. IPC:tä käytetään Kainuun 

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. Kysei-

sen ikäryhmän nuorista joka kolmas on käynyt kouluterveydenhoitajalla ja joka viides koululääkärillä muu-

ten kuin terveystarkastuksessa; koulukuraattorilla ja –psykologilla nuorista on käynyt noin joka kymmenes 

(kuva 2, liite 1). Depressiolääkkeistä korvausta saaneita on ollut 13 – 17 -vuotiaissa 5.5 % ja 18 - 24 -

vuotiaissa 5.4 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä on ollut 1 676; psykiat-

rian laitoshoidon 13 – 17 –vuotiaita potilaita on ollut tuhatta 13 - 17-vuotiasta kohti 13. Psykiatrian laitos-

hoidon hoitopäiviä 13 – 17 -vuotiailla on ollut tuhatta 13 – 17 -vuotiasta kohti 1 607 v. 2017 ja 815 v. 2018.  

Vuoden 2019 tiedot puuttuvat. (Sotkanet, ind.  4855 - 4857, 2354 – 2355, 2484 – 2573, 2566). 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Ks. kohta 1. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

IPT-N-koulutettavien asiakaskokemuksissa nousi esiin pari asiakkuutta, joissa ennakoiva vaikutus on jo tuot-

tanut tulosta: nuori ei halunnut käydä terapiaprosessia loppuun saakka, koska koki vointinsa kohentuneen 

jo tarpeeksi tai oli kertomansa mukaan saanut käynneistä apua ja keksinyt sitä kautta itse hyviä keinoja 

parantaakseen oloaan. Toiselle näistä oli sovittu kuukauden päähän kontrolliaika. IPC-koulutettavien pa-

lautteissa oli mainintoja lähetteistä nuorisopsykiatrian poliklinikalle.  

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Psykososiaalisten menetelmien osaaminen ja systemaattinen käyttö vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta. 

Prosessitavoitteet  

Uudet psykososiaalisen tuen menetelmät on otettu käyttöön. Vaikuttavuutta arvioidaan systemaattisesti. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Asiakastyytyväisyys ja –kokemus 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Asiakastyytyväisyyttä ja –kokemusta kartoitetaan asiakaskyselyillä. Pidemmällä tarkastelujaksolla mittarei-

na 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 lähetteiden määrä ei ole yksiselitteinen mitta-

ri, koska lähetteen saaneissa asiakkaissa on muitakin kuin masennus- ja ahdistusoireisia nuoria. Lastensuo-

jeluasiakkuudet kertovat lasten hyvinvoinnin puutteen ohella vanhempien ja koko perheen voinnista. 

Vaikuttavuutta kuvaavat kohdassa 2 nimetyt indikaattorit. Vaikeutena on todentaa hankeajan puitteissa ja 

nykyisillä kirjauksilla, johtuvatko mahdolliset muutokset indikaattoreissa juuri hankkeen toimenpiteistä. 
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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 

Kaikille IPT- ja IPC-koulutettaville on asetettu tavoitteeksi asiakkuudet, joiden kohdalla interventio toteute-

taan. IPC-koulutettavista kaikilla ei ole vielä asiakkuuksia. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

IPT-koulutettavilta saadun palautteen mukaan IPT on selkiyttävä, hyvä lyhytkestoinen työväline. IPC on 

työntekijälle positiivinen kokemus; strukturoitu menetelmä antaa selkeät ohjeet. Myös nuoret ovat suhtau-

tuneet myönteisesti menetelmiin ja aktivoituneet työskentelyyn.  

Asiakaskyselyt toteutetaan myöhemmällä. 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

Nuorten psykososiaalisten menetelmien osaamisen vahvistaminen tapahtuu laaja-alaisesti nuorten parissa 

toimivien ammattilaisten kanssa. 

Prosessitavoitteet 

Tavoitteena on yhteisen menetelmäosaamisen vahvistuminen Kainuussa yhteistyössä OYS-ervan, Kainuun 
soten ja kuntien sivistystoimien (oppilashuolto sekä nuorisotyö) sekä seurakuntien ja järjestöjen kanssa.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Uusien menetelmien osaajien verkoston koko, toimivuus ja moniammatillisuus 

 Toimijaverkoston saama hyötykokemus 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Kyselyllä kerättävillä tiedoilla peilataan osaajaverkoston laatua ja laajuutta, myös mahdollista yhteistyötä.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2021 (kuva 3, liite 1) on avattu kuntayhtymän ja 

kuntien tehtäviä ja työnjakoa lasten ja nuorten palveluissa sekä kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemises-

sa. Järjestöjen ja yhdistysten järjestämät toiminnot tukevat lakisääteisten palveluiden toteutumista. Osa 

yhteistoiminnasta perustuu selkeään suunnitelmallisuuteen ja yhteistyöhön, osin toiminnassa on edelleen 

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

vaihtelee kunnittain, ks. tarkemmin luku C, kohta 4. 

Toimijat, joille psykososiaalisten menetelmien nähdään soveltuvan Kainuun alueella joko ohjaavana tai 

terapeuttisena menetelmänä: 
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- Koulujen (ala-, yläkoulut, 2. aste) terveydenhoitajat, koululääkärit, kuraattorit, psykiatriset sairaan-

hoitajat (miekkarit), koulu- ja nuorisopsykologit, erityisopettajat 

- Kuntien nuorisotyö ja etsivä nuorisotyö, järjestöt, Srk 

- KAKS nuorisopsykiatrian poliklinikka 

- Lastensuojelu ja tehostettu perhetyö 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

IPC-koulutuksen ensimmäiseen – toivottavasti myös toiseen - aaltoon osallistuu ammattilaisia sekä sotesta 

että kunnista. THL:n ohjeistuksia tulkiten koulutettavien kohderyhmistä sulkeutuvat pois järjestöt ja seura-

kunnat. IPT-N- ja IPC –koulutus ja menetelmätyönohjaus on hankittu ja hankitaan OYS-ervalta kohdan 1 

mukaisesti. IPC-koulutuksen syksylle -21 kaavaillun toisen aallon osalta huolen aiheena on 19.4.2021 saadut 

tiedot, PPSHP/NMOK: ”Nykyinen menetelmäohjaus ryhmille päättyy -21 loppuun, ryhmien ohjaus siirtyy 

maakunnalle.” ”Menetelmäohjaajia Kainuuseen suunniteltu koulutettavaksi 3 10/21.”  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

IPT-koulutettavien palautteessa näkyi, että on vaikeaa saada työskentelyä viikoittain: tulee poissaoloja, tet-

viikkoa, oma kalenteri ruuhkautuu jne. Keskeytyneissä asiakkuuksissa (2 kpl) asiakas on kokenut voinnin 

kohentuneen ja halunnut lopettaa käynnit keskittyen esim. peruskoulun viimeisen vuoden opintoihin. Muu-

tama asiakas ei ole halunnut aloittaa IPC:tä, koska on keskustelun aikana kokenut aiemmalla aloitetun hoi-

tosuhteen jo toteuttavan samankaltaista työskentelyä, vaikkakin ilman IPC-strukturoitua mallia. 

5. Kustannusten nousun hillitseminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Varhainen tuki lapsille ja nuorille matalalla kynnyksellä vähentää kalliimpien, korjaavien palvelujen 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 lastensuojeluasiakkuudet kertovat lasten 

hyvinvoinnin puutteen ohella vanhempien ja koko perheen voinnista. Nuorisopsykiatrian nettokäyttökus-

tannukset €/asukas, voisi myös olla mittarina, mutta tätä ei saada sellaisenaan ulos palvelujen toteumara-

porteista. Hankeaika voi osoittautua joka tapauksessakin liian lyhyeksi, jotta toimintatapojen 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/asukas 2019 avohuollossa n. 89 €, laitos- ja perhehoidossa 150 €.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset - Raportoidaan myöhemmin hankkeen aikana 
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E  Hyte -työn vaikuttavuuden parantaminen 

1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatku-
vuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

HyVo-toiminnan kautta saatujen tietojen pohjalta pystytään kohdentamaan oikeita tukitoimia oikea-

aikaisesti niitä tarvitseville. HyVo-toiminnalla kerättävän tiedon avulla pystytään arvioimaan palvelujärjes-

telmän toimivuutta ja nostamaan esille mahdollisia palveluaukkoja ja mahdollista hoivaköyhyyttä.  

Prosessitavoitteet  

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ikäihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinninvoinnista, soveltaa kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin edistämisen mallia Kainuussa ja jatkokehittää sitä yhteiskehittämisen kautta niin, 

että käyttöön saadaan uusi vaikuttavampi, osallistava ikääntyneiden HyVo-toimintamalli. Uudistettu koko-

naisvaltainen HyVo-toimintamalli myös pilotoidaan käytännössä. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 HyVo –palvelun käyttäjien määrä 

 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. Hankeaikaiset tiedot saadaan hankedokumentoinnin kautta.  

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 

Liikkeelle päästiin kilpailutusselvitysten vuoksi viiveellä, joten on ehditty orientoitua lähinnä HELLÄ-

tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Vaikka fokuksena on HyVo-toimintamallin uudistaminen, taustalla pidetään 

mielessä laajempi hyte-käsitys. HyVo-toimintamallin kehittämisen pohjaksi otetaan PromeQ –hankkeessa 

kehitetty ja tutkittu osallistava, ryhmämuotoinen toimintamalli (www.uef.fi/vaikuttavuudentalo/julkaisut).  

Seurannan ja arvioinnin tulokset – Raportoidaan 15.11.2021 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja 
ennakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

HyVo-toiminnalla saadaan kokonaisvaltaista tietoa kotona asuvan, sote-palvelujen ulkopuolella pärjäävän 

ikäihmisen (> 70 v) hyvinvoinnista ja palvelujen tarpeista. Saaduilla tiedoilla ja itse HyVo-toimilla tähdätään 

ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen tuen vahvistumiseen sekä kotona pärjäämisen tukemiseen.  

Prosessitavoitteet  

- Ks. kohta 1.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

 Kokonaisvaltainen HyVo-toimintamalli otettu käyttöön/ei ole otettu käyttöön 

 Toimintamalli muuttuu/ei muutu  

 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. Hankeaikaiset tiedot saadaan hanketoiminnan kautta. 

Uusien toimintakykyä edistävien palvelujen määrässä uudistettu HyVo-toiminta ei ehdi näkyä hankeaikana.  

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.  

http://www.uef.fi/vaikuttavuudentalo/julkaisut
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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  

Ks. kohta 1. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset – Raportoidaan 15.11.2021 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

HyVo-toiminnalla saatavaa tietoa hyödynnetään johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Saatua tietoa 

hyödynnetään ikäihmisten hyvinvoinnin vahvuuksien, tarpeiden ja kotona pärjäämisen kokonaiskuvan tun-

nistamiseen sekä palvelujen uudelleen arviointiin ja kehittämiseen. Toiminnalla tähdätään myös terveys- ja 

hyvinvointierojen kaventumiseen.  

Prosessitavoitteet  

Kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen vahvistaminen alueella. HyVo-toimintamallin uudistaminen. Toi-

minnan vaikuttavuuden mittaaminen. Tiedolla johtaminen. Hyte- ja sote-toimijoiden osaamisen vahvista-

minen 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  

 Työpajoihin ja koulutuksiin osallistuneiden määrä, monialaisuus ja kokemukset työpajoista ja koulu-

tuksesta 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Asiakas- ja työntekijäkokemukset on mahdollista kartoittaa kyselyllä. Hyvinvointia edistävien vv. 2015-2017 

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

tävistä kotikäynneistä, Sanna Huotari, 2019 UEF.  

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta ei ole ollut indikaattoreita, joilla seurata HyVo-toiminnan 

ennaltaehkäisevää vaikutusta. Toimintamallin uudistuksessa haetaan soveltuvia vaikuttavuusindikaattoreita 

ja niitä arvioidaan pilotoinnin yhteydessä. HyVo-toiminnan vaikuttavuustiedon saaminen yhdessä muiden 

pilotointikokemusten auttaa uudistetun toimintamallin käyttöönottopäätöksen teossa.  

Työpajoihin ja koulutuksiin osallistuneiden määrä, monialaisuus ja kokemukset työpajoista ja koulutuksesta 

saadaan hanketoiminnan muistiinpanoilla ja kyselyillä. 
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Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

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-

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.).   

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. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

On valmisteltu työpaja 3.6.2021 hyte- ja sote-toimijoille, päättäjille, kuntien, järjestöjen ja soten edustajille. 

On tutustuttu PromeQ-hankkeessa luotuun vaikuttavuusindikaattorivalikoimaan. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset – Raportoidaan 15.11.2021 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen yhteinen ymmärrys, HyVo-toimintamallin yhteiskehittäminen ja 

toimijoiden yhteinen 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 (läsnä/kutsutut), 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.   
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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? 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

On käynnistetty katsauksen tekeminen Kainuun hyte-toiminnasta ja –toimijoista; valmistuu kesällä.   

Uudistetun HyVo-toimintamallin kehittämiseksi 3/2021 kaavailtu työpaja ikäihmisten kanssa on siirretty 

koronan vuoksi syksyyn 2021. Yhteiskehittämisen työpaja hyte- ja sote-toimijoiden, järjestöjen sekä kuntien 

ja Kainuun soten johdon ja päätöksentekijöden kanssa toteutetaan 3.6.2021; kutsut on lähetetty.  

Myös siitä on keskusteltu, kenelle HyVo-toiminta kuuluu Kainuun sotessa (keitä se koskee, kuka siitä vastai-

si). Aiemmin sitä ovat tuottaneet vanhuspalvelut, joiden fokus on raskaissa palveluissa. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset – Raportoidaan 15.11.2021 

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 nettokäyttökustannus on v. 2019 ollut 239,0 €/asukas. Henkilöstöresursseja HyVo-toimintaan 

on käytetty noin 1,6 htv.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset - Raportoidaan myöhemmin hankkeen aikana 
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Liite 1  
 

TAULUKKO 1. Kainuun sote: Tilinpäätös ja vuosikertomus, toimintalukuja 2020.  

 

 

TAULUKKO 2. Mitä kuuluu? 2019 -kyselyn tulokset. Yksiköt: 1. Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoi-

to, 2. Terveysasemien vastaanotot, 3. Aikuissosiaalipalvelut, 4. Fysiatria ja fysioterapiapalvelut.  

 

Yksikkö Keskiarvo 
Kainuun sote 1.  Mt/päih 2. TK 2. Aik.sos. 4. Fys 

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: 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. 

 



34 

 

TAULUKKO 3. Yläkoululaisten, lukiolaisten ja ammattikoululaisten terveystottumukset ja ylipaino Kainuussa, 

Kouluterveyskysely 2019. 

 8.-9. luokka Lukio 1. ja 2. vuosiluokka  Ammattikoulu 

Ei syö aamupalaa 37,0 % 23,7 % 52,6 % 

Ei syö koululounasta 26,3 % 17,6 % 28,8 % 

Liikkuu max 1h/viikko 33,5 % 26,3 % 49,6 % 

Nukkuu alle 8h 34,6 % 28,7 % 47,6 % 

Ylipaino BMI:n perusteella 17,6 % 15,4 % 26,7 % 

 

 

a)                                                                         b) 

 
 

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

 b) Opiskelijahuollon palveluihin pääsy (Kouluterveyskysely 2019). 

 

 

KUVA 2. Opiskeluhuollon palvelujen käyttö (Kouluterveyskysely 2019). 
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KUVA 3. Lapset ensin – Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017 -2021: Kainuun kuntien ja 

Kainuun sote kuntayhtymän yhteistyö ja vastuunjako  

 

 

Lähteet 
Terveydenhuollon etäasioinnin trendit vuosien 2013–2020 Avohilmon aineistossa. Viitattu 13.4.2021: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141162/URN_ISBN_978-952-343-639-

8.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141162/URN_ISBN_978-952-343-639-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141162/URN_ISBN_978-952-343-639-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

