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Huomautuksena asia, jolla on merkitystä mm. tilastotietoihin: 

Kainuun sote on kuntayhtymämuotoinen organisaatio, jossa erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja 

sosiaalihuolto on integroitu samaan organisaatioon. Puolanka on osajäsenenä Kainuun sotessa erikoissai-

raanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon ja ympäristöterveydenhuollon osalta. Kansalliset indikaattorit 

kattavat kaikki Kainuun kunnat. 
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A Moniammatillinen vastaanottotoiminta 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus  

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet  

Terveysasemien vastaanoton uudistaminen moniammatilliseksi vastaanottotoiminnaksi lisää palvelujen saa-

tavuutta, saavutettavuutta ja oikea-aikaisuutta. Viiveettömällä palvelutarpeen ratkaisulla lisätään palvelujen 

saatavuutta, asiakaskohtaisella yhteyshenkilöllä turvataan hoidon sujuvuus ja jatkuvuus. Etäpalveluilla ja säh-

köisellä 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.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Yhteyshenkilömäärät 

• Asiakaskontaktien määrä kontaktilajeittain 

• Etäpalveluiden ja sähköisen asioinnin käyttöaste 

• Jonotilanne ja päivittäisten asiakaskontaktien hoitaminen 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

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

misen huoneentaulusta saatavien tietojen avulla. Etäpalveluiden ja sähköisen asioinnin käyttöä arvioidaan 

järjestelmistä saatavalla tiedolla, toimivuutta asiakas- ja henkilöstökyselyiden avulla. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset, v. 2019   

Terveysasemilla on ollut haasteita hoitoon pääsemisessä. Heikko lääkäritilanne, sairaan-/kansanterveyshoi-

tajien äkilliset poissaolot ja sijaisten huono saatavuus ovat hankaloittaneet vastaanotoille pääsyä. Jonotilan-

netta kuvaava T3-aika lääkärille/kansanterveyshoitajille: Kajaani 42/26, Sotkamo 33/34, Kuhmo 39/37, Hy-

rynsalmi 34/27, Vuolijoki 23/15, Paltamo 26/21, Ristijärvi 27/2, Suomussalmi 25/16, Kainuu keskim. 31/23.  

Kainuulaisista n. 45 % oli rekisteröitynyt Omasoteen. Kirjautumisia oli 197 178, kasvua edellisvuoteen n. 28 

%. Terveyspalveluihin tulleiden Omasote-viestien kasvu oli n. 34 %. Terveysasemilla viestin käsittelyaika oli 

keskimäärin n. 30 h. Terveysasemien vastaanotolle saapuneita/lähetettyjä Omasote-viestejä oli 3 021/2 875, 

mt- ja päihdetyössä 88/77 ja aikuissosiaalityössä 52/47. Fysioterapiassa Omasote-viestit eivät olleet käytössä. 

eResepteihin saapuneita uusimispyyntöjä/lähetettyjä oli 4 589/4 462.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Uutta tk-vastaanoton toimintamallia on suunnitelman mukaisesti kehitetty neljällä terveysasemalla vaiheit-

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

mussalmi 11/2020 alkaen. Kajaanissa toiminnan muutos ei ole edennyt suunnitelmien mukaisesti (pl. virtu-

aalitiimi), joten toimintamallia on lähdetty viemään uudelleen eteenpäin soten omin voimin keväällä 2022. 

Kajaanin PPT-tiimiin on perustettu virtuaalitiimi syksyllä 2021. Pienten asemien (Ristijärvi, Paltamo, Hyryn-

salmi) toiminnan muutosta on lähdetty suunnittelemaan 5/2022 ja samalla pienin toimenpitein edistämään. 
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Vastaanottotyön uudistamisessa on kehitetty toimintamallia, jossa hoito alkaa heti ja asiakas saa oman yh-

teyshenkilön, joka koordinoi palveluprosessia. Asiakassegmentointia tehdään episodi- ja PPT-tiimien avulla. 

Yksiköihin on nimetty asiakasvirtamestarit, jotka varmistavat, että päivittäisistä asiakasvirroista selvitään ja 

tiimi toimii sovitulla tavalla. Sähköinen asiointi - kaksisuuntainen Omasote-viesti - on ensisijainen palvelu-

muoto. Etäpalveluna puhelimella tai läsnävastaanotolla hoidetaan tarpeenmukaisesti. Toimintamalli on ku-

vattu toimintakäsikirjassa ja on luonnosteltu prosessikaavioon osana laatukäsikirjaa. Toimintojen uudistami-

sella tavoitellaan terveysasemilla seitsemän päivän hoitotakuun toteutumista. Tämä vaatii mm., että uusi 

toimintamalli vakiintuu käytäntöön niin, että henkilöstö ja asiakkaat oppivat toimimaan sen mukaisesti.   

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Toimintamalli ei ole vakiintunut. Osassa terveysasemia opetellaan toimimaan uuden mallin mukaan, osassa 

on edetty pidemmälle. Sotkamossa ja Kuhmossa yli puolella kunnan asukkaista on nimetty yhteyshenkilö, 

Suomussalmella lähes puolella (taulukko 1). Asiakasvirtamestarin rooli sujuu luontevasti osassa terveysase-

mia, toisissa opetellaan tai ei ole edetty merkittävästi. Palaverikäytännöt ovat uudistuneet ja suurimmaksi 

osaksi toimitaan sovitusti, jossa asiakasvirtamestarin ja tiimin rooli ovat keskeisiä. Osin palaverit ovat vielä 

esimiesvetoisia. 

TAULUKKO 1. Yhteyshenkilömäärät hoitajilla 4/2022  

Terveysasema Tiimi ”Kopatut” asiakkaat Yhteensä Asukasluku 7/2022 

Sotkamo Episodi- / PPT-tiimi 3 281 / 2 173 5 454 10 352 

Kuhmo Episodi- / PPT-tiimi 1 946 / 2 401 4 347 7 834 

Suomussalmi Episodi- / PPT-tiimi 1 446 / 1 915 3 361 7 432 

Kajaanin ylepoli Episodi- / PPT-tiimi 1 194 / 1 812 3 006 36 272 
Kajaani virtuaalitiimi PPT-virtuaalitiimi  311 311 

 

Toimintamallin käyttöönoton myötä palvelun saatavuus on parantunut. Sotkamo ja Suomussalmi ovat jonot-

tomia, Kuhmossa jonoa on kertynyt kesän aikana lähes täydestä resurssista huolimatta. Kajaanissa on jonoa 

edelleen, mutta se on lähtenyt pienenemään. Vielä ei ole systemaattista seurantaa saatavuudesta. Esihenki-

löille on tehty kuukausiraporttipohja, jolla mm. seurataan jonotilannetta. Raportti on valmis käyttöönotetta-

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

Toiminnan lukuja on seurattu Excelillä, koska käytössä ei ole digitaalista huoneentaulua. Tässä raportissa ti-

lannetiedot ovat huhtikuun lopulta 2022, sillä kesällä Excel -taulukoissa on ollut häiriöitä eikä tiedot ole luo-

tettavia. Etäpalvelujen osuus vaihtelee terveysasemittain (taulukko 2). Siinä on viikoittaisia eroja ja luvut ovat 

suuntaa antavia. Yksiköiden välillä eroja selittää se, että toimintamalliin on lähdetty eri aikaan. Etäprosentit 

ovat lähes joka yksikössä noususuuntaiset; osassa ollaan jo hankesuunnitelman mukaisella tavoitetasolla.  

Omasoteen kirjautumisia v. 2021 oli 571 736, eli kasvua vuodesta 2019 n. 190 %. Omasote-viestimäärät ovat 

kasvaneet saapuneissa/lähetetyissä n. 659/832 % ja viestien käsittelyaika on lähes puolittunut (taulukko 3).   

TAULUKKO 2.  Etäpalvelujen osuus terveysasemittain kevät 2022 

Terveysasema Etä-% (PPT-tiimi) Etä-% (episoditiimi) 

Sotkamo 87-93 % (ei sis. lääkäreitä) 57-93 % 

Kuhmo 45-75 % (ei sis. lääkäreitä) 48-72 % 

Suomussalmi 64-85 % 25-53 % (ei sis. lääkäreitä) 

Kajaani 39-100 %  

98-100% virtuaalitiimi (ei sis. lääkä-

reitä) 

47-78 % 
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TAULUKKO 3. Terveysasemien vastaanoton Omasote-viestit ja eReseptipyynnöt  

Vuosi 
Omasote-viestit eReseptit 

Saapuneet/lähetetyt Käsittelyaika  Uusimispyynnöt  Käsittelyaika  

2019  3 021 / 2 875  ka 30,1 h  4 798 / 4 717  ka 13,0 h  

2021  22 924 / 26 785  ka 17,4 h  6 480 / 6 369  ka 10,6 h  

Muutos  Kasvua n. 659 / 832 % Lyhentynyt n. 42 % Kasvua n. 35 % Lyhentynyt n. 18 % 

 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet  

Yksilöiden, asiakasryhmien ja väestön terveydentilan tunnistaminen edistyy. Kansansairauksia ehkäistään 

tunnistamalla terveyshyötypotilaat ja tukemalla heitä yksilöllisesti elämäntapamuutoksiin. Elintapamuutok-

silla tavoitellaan myönteisiä vaikutuksia erityisesti painoon, verenpaineeseen, -sokeriin, tupakointiin, alkoho-

lin käyttöön, depressioon ja kolesteroliin, jolloin lääkityksen ja erikoistason palveluiden tarve vähenee.  

Prosessitavoitteet 

- Terveyshyötypotilaan hoitomalli (primaari/sekundaaripreventio):  

o Terveysindikaattoritiedot RR, BMI, tupakointi, Audit, Beckin depressioindeksi, LDL ja HBA1C 

kirjataan systemaattisesti, jolloin terveyshyötypotilaat tunnistetaan ja heille tehdään asiakas-

lähtöiset 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 tunnistettu ja heille tehty 

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

• Itseauditoinnilla varmistetaan, että terveys- ja hoitosuunnitelmassa asiakas on määritellyt tar-

peensa ja tavoitteensa ja valmentava tuki on riittävä suhteessa tavoitteisiin.  

• Terveysindikaattoreilla seurataan valmentavan tuen ja elintapaohjauksen vaikuttavuutta. 

• Tutkimus- ja kiirevastaanottomäärät vähenevät. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Terveysindikaattoritiedot kerätään potilastietojärjestelmistä. THS- ja coachattavien määrät kerätään Excel-

tauluista. Itseauditoinnilla arvioidaan terveys- ja hoitosuunnitelmien tavoitteellinen asiakaslähtöinen sisältö; 

mikä on asiakkaan kokemus omasta terveydentilasta ja sitoutumisesta elintapaohjaukseen sekä, mitkä ovat 

työntekijöiden kokemukset uudesta valmentavasta toimintatavasta ja miten osaaminen on vahvistunut.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset, v. 2019 

Harvakseltaan tapahtuneet määräaikaisvastaanotot ja -tutkimukset ovat painottuneet verenpaineen, veren-

sokerin ja kolesterolin hoitosuosituksissa määriteltyihin tavoitteisiin. Hoitosuunnitelmia on tehty: Hyrynsalmi 

82, Kajaani/Vuolijoki 3 072/341, Kuhmo 1 169, Paltamo 163, Ristijärvi 2, Sotkamo 427, Suomussalmi 99, yh-

teensä 5 355. Vastaanottotyössä ei ole systemaattisesti kiinnitetty huomiota paino-/depressioindeksiin eikä 

tupakoinnin ja alkoholin käyttöön. Hoidon vaikuttavuutta ei ole mitattu. 
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Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Ehkäisevää ja ennakoivaa työtä on mallinnettu potilasryhmä kerrallaan. Ensimmäisenä on lähdetty tunnista-

maan terveyshyötypotilaita. Asiakasryhmien tunnistamiseen ja asiakkaan nopeaan kokonaistilanteen kartoit-

tamiseen on kehitetty asiakkuussovellus (KaRa -hanke). Hoitajat opettelevat tekemään asiakaslähtöisiä ter-

veys- ja hoitosuunnitelmia ja asiakkaalle aloitetaan terveelliseen elämään kannustava tuki (coachaus). Lääkäri 

tekee asiakkaalle tarvittaessa lääketieteellisen tilannearvion. Lisäksi on mallinnettu monilääkitty iäkäs ja yh-

teistyöasiakas (työttömien terveystarkastus) sekä korkean ja matalan riskin potilasryhmät. Asiakasryhmien 

tunnistaminen ja hoitoprosessi on kuvattu toimintakäsikirjassa. Toimintamallissa painotetaan proaktiivista 

toimintatapaa, jossa tärkeää on tukea asiakasta arjessa pärjäämiseen, mm. toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 

ylläpitämiseen tai lisäämiseen. Monilääkittyjä iäkkäitä sekä korkean- ja matalan riskin potilaita on lähdetty 

tunnistamaan ja hoitamaan toimintamallin mukaisesti Sotkamon PPT- ja Kajaanin virtuaalitiimissä.  

Virtuaalitiimiä lähdettiin alun perin rakentamaan Kajaanin PPT-tiimin terveyshyötyasiakkaiden hoidon tur-

vaamiseksi. Osittain on jo laajennettu muihin potilasryhmiin ja jatkossa mahdollisesti koko Kainuuseen. Vir-

tuaalitiimissä resurssit saadaan koko Kainuun alueella tehokkaasti käyttöön ja asiakkaat saavat tarvitsemansa 

palvelut viiveettä. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Terveyshyötypotilaita, monilääkittyjä iäkkäitä, yhteistyöasiakkaita (työttömien terveystarkastukset) sekä kor-

kean ja matalan riskin potilasryhmiä on lähdetty tunnistamaan ja hoitamaan toimintakäsikirjassa kuvatun 

mallin mukaisesti. Osassa yksiköissä tunnistamisessa ja hoitomallissa ollaan opetteluvaiheessa tai asia ei ole 

vielä edennyt. Terveys- ja hoitosuunnitelmien sekä coachauksien määriä (taulukko 4) seurataan tiimissä viik-

kotasolla. Luvut ovat vielä maltillisia tai määrissä ei ole nousua. Terveyshyötyasiakkaan tunnistamiseksi indi-

kaattoritiedot tulisi kirjata kaikilta yli 18-vuotiailta (RR, BMI, tupakointi). Toteutuman seuraamiseksi on pyy-

detty kirjaamiskattavuusraportti, mutta sitä ei ole vielä saatu. Hoidon vaikuttavuutta mitataan terveysindi-

kaattoreilla (RR, BMI, tupakointi, Audit, Beckin depressioindeksi sekä LDL ja HBA1C), josta myös on lähetetty 

raporttipyyntö. Asiakkuussovellus on otettu käyttöön kesällä 2021. Sovellus auttaa löytämään mm. terveys-

hyötypotilaita ja sillä pystytään nopeasti hahmottamaan asiakkaan kokonaistilannetta.  

TAULUKKO 4. Tehdyt terveys- ja hoitosuunnitelmat, aloitetut coahaukset 4/2022  

Terveysasema Tehdyt THS:t Aloitetut coachaukset 

Sotkamo PPT-tiimi 557 226 

Kuhmo PPT-tiimi 175 90 

Suomussalmi PPT-tiimi 23 8 

Kajaanin ylepoli PPT-tiimi 34 24 

Kajaani virtuaalitiimi PPT-tiimi 166 129 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet  

Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä kehitetään moniammatillisella 

vastaanottotoiminnalla parantamalla palveluiden saatavuutta, oikea-aikaisuutta, jatkuvuutta ja prosessien 

toimivuutta. Yhden luukun periaate on merkittävä palveluiden laatutekijä. Ennakoiva ja ehkäisevä työ sekä 

moniammatillinen tuki mahdollistavat vaikuttavammat hoitotulokset. Vaikuttavuutta tuotetaan viiveettö-

mällä hoitoon pääsyllä sekä terveyshyötypotilaiden ja monilääkittyjen iäkkäiden uudistetuilla hoitomalleilla.  
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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.  

- Reaaliaikaista asiakaspalautejärjestelmää kehitetään Kestävän kasvun Kainuu –hankkeessa.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Asiakastyytyväisyyttä (mm. palvelun sujuvuus) arvioidaan asiakaspalautteiden kautta. 

• Laadukkaiden ja potilasturvallisten palvelujen mittarina ovat potilasturvallisuusilmoitukset. 

• Työhyvinvointi paranee. Työn mielekkyys lisääntyy tulosten näkyessä. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tietoa palvelujen laadusta ja asiakastyytyväisyydestä kerätään haastatteluilla ja kirjallisilla palautteilla sekä 

asiakasraatien, osallisuusryhmän ja potilasturvallisuusilmoitusten avulla. Osallisuusryhmään kuuluu mm. ko-

kemusasiantuntija, järjestöjä sekä vammais-, vanhus- ja nuorisovaltuustojen edustus. Työhyvinvointikyselyllä 

arvioidaan työhyvinvoinnin kehittymistä ja tuen tarvetta.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset, v. 2019 

Asiakastyytyväisyys on asiakaskyselyn asteikolla 1–5 ollut terveysasemilla keskiarvona 4,2 (n=289), fysiotera-

piapalveluissa 4,6 (n=128), mielenterveys- ja päihdepalveluissa 2,4 (n=18) ja aikuisten sosiaalipalveluissa 3,6 

(n=23, sis. pth/esh). Kertooko luku totuuden, koska vastausmäärät ovat pieniä, ja kyselyt on toteutettu kaksi 

kertaa vuodessa ja ovat ajoittuneet vain tietyille viikoille? Onko kyselyihin vastanneet lähinnä henkilöt, jotka 

ovat saaneet palveluja juuri kyselyn toteuttamisen aikaan?  

Henkilöstön Mitä kuuluu? 2019 -kyselyn tuloksia on taulukossa 5. Kyselystä nostettiin tarkasteluun työn imu, 

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

koettiin suhteellisen hyvänä, mutta työtä ei koettu kovin palkitsevaksi. Työpainetta koettiin eniten terveys-

aseman vastaanotolla, vähiten fysioterapiapalveluissa. Työnhallinta oli suhteellisen hyvä mielenterveys- ja 

fysioterapiapalveluissa; tk-vastaanotolla ja sosiaalipalveluissa se oli matalahko.  

TAULUKKO 5. Mitä kuuluu? 2019 -kyselyn tulokset. Yksiköt: 1. Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito,  
2. Terveysasemien vastaanotot, 3. Aikuissosiaalipalvelut, 4. Fysiatria ja fysioterapiapalvelut.  

 

Yksikkö 
Keskiarvo  

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 % 

* Suhteellinen sijoitusluku (1=paras, 100=heikoin), kun vertaillaan kaikkien kyselymittareiden yhteistuloksia. 
**  Mitä suurempi luku, sitä enemmän koetaan ao. ominaisuutta. 
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Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Palvelujen laadun ja hoidon vaikuttavuuden kehittämistoimenpiteet on kuvattu kohdissa 1 ja 2. Uudistusta 

on esitelty mm. osallisuusryhmässä ja keskusteltu siinä alkuvaiheen kokemuksista. Asiakasraatien osallisuus 

tarkastellaan hankkeen edetessä. Työhyvinvointia on seurattu toimintamallin muutoksen aloituksesta al-

kaen. Hankkeen omassa kyselyssä (erilainen kuin Mitä kuuluu? -kysely) kysytään arviointiasteikolla 1–10 ”Kun 

ajattelet työsi merkityksellisyyttä ja sitä, miltä sen tekeminen tuntuu, tuletko mielelläsi töihin”. Voi myös vas-

tata tai perustella arviota avoimella vastauksella. Muutokseen on osattu odottaa henkilöstöreaktioita. Kyse-

lyn avulla niihin on voitu reagoida: mm. vastauksia on käsitelty tiimipalavereissa, joissa henkilöstö on pysty-

nyt osallistumaan ja vaikuttamaan työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tietoa on kerätty aluksi kerran viikossa ja 

v. 2021 alusta kolmen viikon välein. Samaa työhyvinvointilukua ei ole mitattu ennen hanketta. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Asiakaspalautejärjestelmä ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyvä reaaliaikainen kyselyjärjestelmä (KaRa -

hanke) ei ole käytössä. Asiakaspalautetta arvioidaan muutoksen etenemisen myöhemmässä vaiheessa, kun 

systemaattinen seuranta saadaan Kestävän kasvun Kainuu -hankkeen myötä. Kainuun soten asiakaspalaute-

määrät kevään 2022 aikana ovat olleet yksittäisiä, eikä sen perusteella voi arvioida, miten toimintamalli on 

vaikuttanut asiakastyytyväisyyteen. Asiakaspalautejärjestelmään tulevien valitusten määrä on myös hyvin 

vähäinen - voiko tulkita, että kaiketi palveluihin on oltu tyytyväisiä. Asiakaspalautteiden osalta tarkastelun 

kohteena oli Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen terveysasemat, joissa toimintamallia on viety eteenpäin. 

Toimintamallin muutoksen aloituksesta alkaen mitatussa työhyvinvointikyselyssä luvut ovat olleet nousu-

suuntaisia ja ovat useammassa paikassa jo vakiintuneet samalle tasolle. Keskiarvot keväällä 2022 / 5 kyselyä: 

Sotkamo 7.4, Kuhmo 6.6, Suomussalmi 6.6, Kajaani (sis. virtuaalitiimin) 6.7. 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet  

Moniammatillisella tiimimallilla varmistetaan paljon tukea tarvitsevan asiakkaan hoidon hallinta ja palvelu-

prosessin yhteentoimivuus, jatkuvuus ja tarkoituksenmukaisuus. Toimintamallin tavoitteena on laadun, vai-

kuttavuuden, potilasturvallisuuden 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. Kuntoutuksen osalta selvitetään 

fysioterapeutin ja muun vastaanottotoimijoiden työnjakoa. Päällekkäinen työ vähenee. 

- Moniammatillisen tiimin toiminta vaatii yhteisiä toimintatapoja, yhteistä osaamista, yhtenäistä toi-

mintamallin mukaista työskentelyä ja johtamista. 

- Kuntoutuksen, mielenterveystyön ja sosiaalityön asiantuntijuutta vahvistetaan  

- Toimintamallin yhteiseen suunnitteluun tulee toimijoita mukaan kattavasti eri sidosryhmistä. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Palveluiden integroinnin toteutuminen. 

• Potilastietojärjestelmään on kirjattu asiakkaan tarpeen mukaisesti määräytyvä yhteyshenkilö. 

• Auditoimalla palveluprosessit sisäisesti saadaan mitattua moniammatillisen yhteistyön toimivuus.  

• Moniammatilliseen sidosryhmään kuuluvat osallistuvat ja sitoutuvat yhteiseen työskentelyyn. 
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Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Moniammatillista vastaanottoa kehitetään nelimaalitavoitteiden (tuottavuus, vaikuttavuus, asiakas- ja hen-

kilöstötyytyväisyys) mukaisesti. Tiedolla johtamista hyödynnetään vastaanottotoiminnan muutoksessa, sisäl-

täen toimintalukujen tulkinnan ja sen mukaan toimintojen kehittämisen. Lisäksi tiedonkeruuta tehdään po-

tilastietojärjestelmästä ja palveluprosesseista. Arvioinnin menetelmänä käytetään palveluprosessien toimi-

vuuden auditointia, asiakaspalautteita/-kyselyjä ja potilasturvallisuusilmoituksia.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Asiakkaita, jotka ovat käyttäneet sekä avosairaanhoidon, fysioterapian että mielenterveystyön palveluita on 

vv. 2020/2021 Kainuussa ollut 478/562. Tarkempaa analyysiä käyntimääristä eri palveluissa ja hoitojaksojen 

pituuksista ei ole. Asiakkaista, jotka ovat käyttäneet edellisten lisäksi myös sosiaalipalveluita, ei ole tässä vai-

heessa tietoa. Moniammatillisuuden toimivuudesta ei ole ollut mittaria. Ei ole ollut näyttöä siitä, miten paljon 

eri ammattilaiset tekevät päällekkäistä työtä saman asiakkaan eteen ja, ovatko palveluprosessit kustannus-

tehokkaita. Asiakasta on voinut hoitaa useampi eri ammattilainen tai he ovat keskenään konsultoineet toisia. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset (tehty 2022, tilastotiedot 2021), fysioterapia  

Fysioterapiaan ohjautuminen on Kainuun sotessa tapahtunut pääsääntöisesti lääkärin tekemän palvelupyyn-

nön (lähete) mukaisesti, mutta asiakkaita on ohjautunut myös esim. neuvolasta ja koulu- ja opiskelijatervey-

denhuollosta. Asiakkaalla on ollut mahdollisuus yhdelle fysioterapian ohjaus- ja neuvontakäynnille ilman lää-

kärin palvelupyyntöä. Perusterveydenhuollossa fysioterapiakäyntejä oli v. 2021 20 713 (4 815 hlöä), joista 

kotikuntoutuksen käyntejä 741 (69 hlöä). Erilaisia ryhmäkäyntejä oli 399, joissa kävi 1 930 henkilöä.  

Yleisin lääkärin vastaanottokäynnin käyntisyy v. 2021 on ICD-10 luokituksen mukaan ollut Kainuussa perus-

terveydenhuollon avohoidon tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet, joita oli 23 % (10 286) kai-

kista (45 291) lääkäreiden vastaanottokäynneistä. Fysioterapeuttiliiton mukaan 70 % tule -oireisista asiak-

kaista voitaisiin ohjata lääkärin sijasta suoraan fysioterapeutille.  

Kainuun sotella on v. 2016 alkaen ollut toiminnassa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta (svo). Siinä 

asiakkaalle on annettu suoraan lähivastaanottoaika svo -pätevöityneelle fysioterapeutille hoitajan tekemän 

arvion mukaan määriteltyjen kriteerien perusteella, jotka ovat koskettaneet äkillisesti alkaneita tule -oireita; 

asiakas mm. ei ole saanut käydä saman vaivan vuoksi lääkärillä, vaan oireen on täytynyt olla uusi. Svo -aikojen 

käyttöaste on keskiarvona ollut kaikki terveysasemat ml. 51,8 %. Käyttöasteen parantamiseksi on mm. kehi-

tetty asiakasohjausta yhteistyöllä lähettävien tahojen kanssa, informoitu yhteistyötahoja suoravastaanotto-

toiminnasta ja tarkennettu svo -ajan antamisen kriteerejä. Syksystä 2020 alkaneen vastaanottojen uudista-

misen vuoksi fysioterapeutin svo -toiminnan kehittämistoimenpiteet ovat olleet tauolla.    

Fysioterapeutin suoravastaanoton vv. 2016-2018 toteuttamissa asiakaskyselyissä svo vastasi asiakkaan tar-

peita (n=145) hyvin (ka 4,1 asteikolla 1-5), fysioterapian vaikutus toimintakykyyn/ko. vaivaan oli hyvä (ka 3,6) 

ja fysioterapeutilla käynti koettiin hyväksi lääkärillä käynnin sijaan (ka 4). Asiakkaat kokivat mm. hyvänä, että 

pääsi nopeasti ft-vastaanotolle ja sai apua ongelmaansa. Alle puolet asiakkaista oli käynyt lääkärillä ft-suora-

vastaanoton jälkeen. Syinä lääkärillä käyntiin oli esim. sairauslomatodistus, lääkärin määräämä kuvantami-

nen tai fysioterapeutin ohje varata aika lääkärille, jos vaiva ei korjaannu fysioterapeutin neuvoilla ja ohjeilla.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset (tehty 2022, tilastotiedot 2021), mtp 

Kansansairauksien kohdalla Kainuussa menetettiin v. 2021 mielenterveyden ongelmien vuoksi toimintakykyä 

toiseksi eniten tuki- ja liikuntaelinsairauksien jälkeen (30 vuotta/1000 asukasta). Kansansairauksien vuoksi 

ennenaikaisesti eläköityi 9 % väestöstä (16–64-vuotiaat). Noin puolet (4,3 %) ennenaikaisista eläköitymistä 

johtui mielenterveysongelmista (Tk-forum raportti 2022). 
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Kainuun sotessa mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoitoon ohjautuminen perusterveydenhuol-

lossa on asiakkaalle lähetteetöntä ja maksutonta. Aikuispsykiatrian avohoitokäyntejä mielenterveyspalve-

luissa oli yhteensä 51 671 (kasvua 3,9 % vuoteen 2020). Suurin avohoitokäyntimäärä oli Kajaanin mt-yksi-

köissä, 19 526 (kasvua ed. vuoteen n. 600, 3,2 %), joista mielenterveys- ja päihdeyksikön käyntejä oli 4 050 

(kasvua ed. vuoteen 9,5 %). Riippuvuuksien hoitokäyntejä oli 5 146 ja asiakkaita 735. Perusterveydenhuol-

lossa (avo-sh ja mtp) asiakasmäärät jakaantuivat seuraavasti: avosairaanhoito 55 000, mielenterveystyö 

4 600 ja päihdetyö 1 000. Yhteisasiakkaiden määrät avosairaanhoidossa ja mtp-palveluissa olivat potilasker-

tomustietojen (PerQ tunnusluvut 2021) mukaan seuraavat: vähintään kahden palvelun yhteisiä asiakkaita oli 

avosairaanhoidossa 8 200, mielenterveystyössä 3 800 ja päihdetyössä 1 000. Vähintään kolmen palvelun asi-

akkaita oli avosairaanhoidossa 1 300, mielenterveystyössä 1 100 ja päihdetyössä 600. 

Yleisimmät käyntisyyt mtp:ssa (perus-th, kaikki palvelumuodot) olivat ICD-10 luokituksen mukaan muut ah-

distuneisuushäiriöt ja masennustila; avosairaanhoidossa ei-elimelliset unihäiriöt ja masennustila. Mielenter-

veystyössä yleisin käyntisyy oli toistuva masennus, päihdetyössä alkoholin ja opioidien käytön aiheuttamat 

elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymishäiriöt. THL-toimenpideluokituksella (I-ryhmän koodit + SPAT) 

yleisimmät toimenpiteet olivat terapeuttinen keskustelu ja opioidiriippuvaisen vieroitus- ja korvaushoito. 

Avosairaanhoidon ja päihdetyön toimenpiteissä (I-ryhmän koodit) yleisin oli opioidiriippuvaisen perustason 

vieroitus- ja korvaushoito. Mielenterveystyössä yleisimmät toimenpiteet olivat: terapeuttinen keskustelu, so-

siaalisen toimintakyvyn tukeminen ja psykiatrian kuntouttava ryhmäinterventio (toiminnallinen).  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Asiakkaan palvelutarpeen ratkaisussa hyödynnetään moniammatillista tiimiä. Vastaanoton tiimeihin kuulu-

vat sairaan-/terveyshoitajat ja lääkärit. Terveysasemien vastaanotolla on kehitetty tiimin yhteistä toimintaa. 

Tiimit on jaettu episodi- ja PPT-tiimeihin, minkä avulla tapahtuu asiakassegmentointi. Tiimeille on nimetty 

niiden toimintaa ohjaavat asiakasvirtamestarit. Vastaanoton palaverikäytännöt on uudistettu: henkilöstö saa 

ja on velvollinen tuomaan tiimipalaveriin asioita valmistellusti ja voi yhdessä linjata tiimin asioita.   

Moniammatillisen vastaanottotyön suunnittelua on aloitettu keväällä 2021, jolloin on mallinnettu sote-kes-

kus -konseptia. Syksyllä 2021 Sotkamon vastaanotolla aloitti fysioterapeutti ja päihde- ja mielenterveystyön-

tekijä; aikuissosiaalityöntekijä ei tässä vaiheessa aloittanut tiimissä. Moniammatillisen tiimin yhteisöohjautu-

vuutta edistettiin siten, että tiimiytyminen tapahtuisi, jolloin tiimissä olisi tehty asioita yhdessä. Sotkamon 

moniammatillista vastaanottotoimintaa kehitettiin työntekijöistä koostuvassa työryhmässä ja esihenkilöistä 

koostuvassa projektiryhmässä. Kehittäminen ja kokeilu keskeytettiin yhteisten näkemysten puuttuessa.  

Keväällä 2022 on aloitettu vastaanoton ja fysioterapian svo -toimintamallien yhteensovittaminen ja satun-

naisen palvelutarpeen asiakkaan palvelupolun rakentaminen. Ottaessaan yhteyttä vastaanotolle asiakas voi-

daan ohjata hoitajan tekemän hoidontarpeen arvion jälkeen tarvittaessa suoraan fysioterapeutille lääkärin 

sijasta yhteistyökirjan kautta. Yleisimmin fysioterapeutille ohjautuvat asiakkaat ovat tule -oireisia (mm. selkä, 

olkapää, polvi). Oireen ei tarvitse olla vasta alkanut vaan myös pidempikestoisesti oireilleet voidaan ohjata 

fysioterapiaan ilman lääkärin lähetettä, mikä madaltaa ft-palvelujen saatavuutta, sujuvoittaa palvelua ja vä-

hentää päällekkäistä työtä. Fysioterapeutilla on käytössä lääkärin konsultaatioapu asiakkaan esim. kuvanta-

miseen tai kipulääkkeisiin liittyvissä asioissa, jota toteutetaan konsultaatiokirjan kautta. Fysioterapeutti voi 

jatkaa fysioterapiaa asiakkaan tarpeen mukaan ilman lääkärin arviota (lähete). Kriteerit, milloin tarvitaan lää-

kärin arvio fysioterapian toteuttamiseen, on määritelty yhdessä vastaanoton vastaavien lääkäreiden kanssa.   

Suoravastaanottokoulutuksella lisätään fysioterapeuttien tuki- ja liikuntaelinten ft-osaamista ja pätevyyttä 

mm. erotusdiagnostiikkaan: fysioterapeutin on osattava arvioida asiakkaat, jotka tulee ohjata lääkärille ja ne, 

joita voidaan hoitaa fysioterapian keinoin. Svo-koulutetuilla fysioterapeuteilla on oikeus kirjoittaa 
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sairauslomaa asiakkaalle. Toimintamallia on testattu Sotkamossa; Kuhmoon toimintamalli on laajentunut 

6/22. Syksyllä 2022 aloitetaan yhteistyömallin laajentaminen muihin kuntiin. Samalla fysioterapiassa lisätään 

yhteydenottokanavia ja otetaan käyttöön Omasote asiakkaan ja ammattilaisen väliseen viestintään. 

Tk-vo- ja mtp-vastuualueiden yhteistyön kehittämiseksi aloitettiin keskustelut uudelleen 5/2022. Käyttöön 

otettiin yhteistyökirjat (tk. lääkärin konsultaatio ja mtp-työ) Suomussalmelle (ml. Hyrynsalmi) ja Paltamoon 

(ml. Ristijärvi). Kuhmossa ja Sotkamossa yhteistyökirjat ovat olleet jo aiemmin käytössä, ja on koettu, että 

yhteiset kirjat sujuvoittavat yhteisten asiakkaiden palvelujen saatavuutta ja oikea-aikaisuutta. Koska muuta 

yhteistä ajatusta toiminnan yhteensovittamiselle ei löydetty, kehittäminen päädyttiin aloittamaan alueelli-

sesti (Suomussalmi tk-vo ja mtp) yhteisasiakkaiden kautta: keskiössä paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat 

ja heidän tyypillisimmän palvelupolkunsa kuvaaminen yhteistyössä kehittäjäasiakkaiden kanssa. Syyskuussa 

alkavat keskustelut Kajaanin Ylepkl:n ja miepä -yksikön (mielenterveys- ja päihdepalvelut) välillä.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Moniammatillisen vastaanoton / sote-keskus -mallinnuksen (terveyskeskusvastaanotto, ft, mielenterveys- ja 

päihdetyö, aikuissosiaalityö) suunnittelutyö on aloitettu uudelleen, eikä siitä ole vielä tuloksia arvioitavana.  

 

B Suun terveydenhuollon kehittäminen 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus  

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet  

Tavoitteena on jonoton ja tehokas toiminta, joustava ja oikea-aikainen hoitoon pääsy, oikea-aikaiset toimen-

piteet, yhteneväiset toimintatavat, vastaanottotoiminnan hyvä laatu ja hyvinvoiva henkilöstö.  

Prosessitavoitteet 

- Kerralla kuntoon/Joustava vastaanotto -toimintamallin pilotointi Kajaani/Teppanan hammashoitola 

- Tarkastellaan resursseja, hoitotoimenpiteiden sisältöjä ja prosesseja ja tehostetaan niitä. Linjatut yh-

teneväiset, laadukkaat ja vaikuttavat prosessit jalkautetaan sopeutetusti kuntiin. 

- Toteutetaan iltavastaanottokokeilu Suomussalmen hammashoitolassa 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

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

• Läpimenoaikojen lyheneminen. Mittarin valinta syksyllä 2022. 

• Iltavastaanottoaikojen toteutuminen. Työntekijä- ja asiakaskokemusten kerääminen kyselyillä. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

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

teydenotosta hoitoon pääsyyn. Läpimenoaikoja tarkastellaan seuraamalla hoitojaksojen pituuksia. Tietoläh-

teinä ovat potilastietojärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä sekä NHG -mittaristo ja Omasote.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

Kajaanissa hoitoon pääsyä jonotti lokakuussa 2020 500 henkilöä. Tarkkaa tilannetta hoitoon pyrkivistä ei ole, 

sillä jonoon ei ole otettu uusia asiakkaita huhtikuun 2020 jälkeen. Hoitoon pääsi vain jo aloitetun hoitojakson 

perusteella tai akuutin vaivan takia. Hoitoon pääsy ei takaa jouhevaa hoitopolkua, sillä eri ammattilaisten 

toimenpiteet on toteutettu erillisillä hoitokäynneillä, jolloin tulee toimenpiteiden odottelua. Hoitojaksojen 
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läpimenoaikoja ei ole mitattu. Hoitojaksojen pituus voi venyä kohtuuttoman pitkäksi – erityisesti paljon pal-

veluita tarvitsevilla potilailla. Henkilökohtaisiin terveyden edistämisen tarpeisiin ei kyetä vastaamaan nykyi-

sillä resursseilla. Omaehtoinen suun terveydenhuolto jää asiakkaalla tunnistamattomaksi. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Kerralla kuntoon -toimintamallin pilotoinnilla v. 2021 selvitettiin, voidaanko uudistetuilla ajanvaraus- ja vas-

taanottotavoilla parantaa hoitoon pääsyä, lyhentää potilasjonoja ja tehostaa toimintaa. Toimintaa jatketaan 

toiminnanohjausjärjestelmää apuna käyttäen 11/2022 loppuun asti Joustavana vastaanottona. Joustavuus 

merkitsee päiväkohtaisen henkilöstömäärän huomiointia potilastyössä. Äkillinen poissaolo ei johda potilai-

den perumiseen, vaan yksittäisiä vastaanottoaikoja lyhennetään joustavasti niin, että kaikki päivän potilaat 

saadaan hoidettua. Teppanan hammashoitolan (yksi Kajaanin viidestä hammashoitolasta) henkilöstöstä teh-

tiin vakituinen Joustava vastaanotto -henkilökunta. Joustava vastaanotolle valikoidaan siitä hyötyviä potilas-

ryhmiä, kuten 8.-luokkalaiset koululaiset sekä aikuispotilaita. Myös ns. lohkeamapotilaat hyötyvät jousta-

vasta vastaanotosta, sillä kyseisellä ajalla lohkeama voidaan hoitaa heti kuntoon, eikä mm. päivystyksessä 

tehtyä väliaikaista paikkausta tarvita. Kajaanin toisiin hammashoitoloihin siirrettiin puolestaan mm. oikomis-

potilaat. Kajaanin toiminnan kehittäminen aloitetaan syksyllä 2022.   

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Hammaslääkäriresurssi Kajaanissa on vähäinen johtuen osittain usean hammaslääkärin osa-aikaisesta työ-

ajasta ja siitä, että hammaslääkärit päivystävät kohtalaisen paljon työajastaan. Henkilöstömäärän vuoksi Ker-

ralla kuntoon –malli ei tuonut lisäarvoa hoitoon pääsyyn ja jonojen ehkäisyyn. Tarvittaisiin yksi henkilöstöl-

tään suuri hammashoitola, jotta hyötysuhde olisi hyvä. Hoitojonot saatiin purettua kokeilun alussa 2021, 

mutta jonoja alkoi muodostua uudelleen. Toukokuussa 2022 suun terveydenhoitoon jonotti Kajaanissa 2755 

henkilöä. HELLÄ -hankkeessa hoitojonoa purettiin heinä-elokuukuussa 2022 yksityisen palveluntuottajan toi-

mesta niin, että jonoon jäi noin 1000 potilasta. Tällä hetkellä hoitoon pääsy on haastavaa, mutta akuutin 

vaivan takia hammaslääkäriin pääsee heti. Kuhmossa jonossa on 66 potilasta. 

Hoitojaksojen läpimenoaikoja mitattiin Kerralla kuntoon -pilotin aikana. Kerralla kuntoon tuli 52 % potilaista. 

Kerralla kuntoon -malli vaatii toiminnanohjausjärjestelmän, jonka käyttöä ei voi toteuttaa Kajaanin viidessä 

hoitolassa yhdellä ja samalla järjestelmällä. Kokeillun ohjausjärjestelmän sopimus päättyy 11/2022. Syksyllä 

2022 suun terveydenhuolto ottaa käyttöön NHG -mittariston, jolla hoitojaksojen pituutta ja sisältökokonai-

suuksia voidaan mitata.  

Hoitojaksojen pituus venyy yhä kohtuuttoman pitkäksi, erityisesti paljon palveluja tarvitsevilla potilailla. Ker-

ralla kuntoon -kokeilu antoi tietoa paljon tukea tarvitsevien potilaiden suhteellisesta määrästä. Osoittautui, 

ettei heidän osuutensa ollut suhteettoman suuri. Kun heidät saadaan segmentoitua, voidaan kohdistetut toi-

menpiteet toteuttaa paremmin. Paljon tukea ja palveluita tarvitsevien hoitopolku sisältyy Kestävän kehityk-

sen Kainuu –hankkeeseen, jonka kanssa tehdään yhteistyötä palveluprosesseja rakennettaessa. 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet  

Suun terveydenhuollossa terveydenedistäminen kuuluu hammaslääkärille, -hoitajille ja suuhygienisteille. Ta-

voitteena on 1) yksilön oman toiminnan aktivointi siten, että itsehoito on jokaisen yksilön oikeus osata ja 

vastuu toteuttaa, 2) ennaltaehkäisevän toiminnan selkiytyminen: asiakas mm. tietää hänelle määritellyn tar-

kastusajankohdan. Tervesuiset kainuulaiset käyttävät vähemmän suun terveydenhuollon palveluita. Suun 

terveydellä on suuri vaikutus myös yleisterveyteen. 
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Lasten ja nuorten suun terveyden edistämisellä on tutkitusti positiivinen vaikutus tottumuksiin jatkossa. Työ-

terveyspalveluissa varmistetaan, että puheeksi otetaan työikäisen asiakkaan suunhoitotottumukset ja ter-

veysvaikutukset. Tähdätään siihen, että myös varhaisikäihmiset tietävät suunsa terveydentilan, kuinka yllä-

pitää sitä ja kuinka usein käydä hammaslääkärin tutkimuksissa. Koti- ja laitoshoidossa vahvistetaan työnteki-

jöiden suun terveydenhoito-osaamista ja liitetään suun terveydenhoito osaksi hoitotyötä. 

Prosessitavoitteet  

- Hoitojakson aikana annetaan myös terveysneuvontaa. Otetaan käyttöön omahoitosuunnitelma.  

- Lasten- ja nuorten terveydenedistämiseen on maakunnallinen toimintamalli, jota toteutetaan.  

- Työterveyshuollossa huomioidaan suun terveyden omahoito ja suun tarkastusvälit.  

- Aloitetaan 65 –vuotiaiden suun terveystarkastukset, jossa hyödynnetään Omasotea. 

- Koti- ja laitoshoidossa suun terveys mielletään osaksi hoitotyötä. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrä.   

• Ennakoiva/ennaltaehkäisevä/sth on/ei ole osa työterveyshuoltoa/ikäihmisten hoitoa. 

• 65-vuotaiden tarkastusten toteumamäärät. 

• Koulutustilaisuudet/tapahtumat. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Tietolähteenä potilastietojärjestelmä ja NHG -mittaristo. Kyselyt. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Tarkastuskäynnillä potilaille on suullisesti kerrottu seuraava ajankohta. Tämä on voinut aiheuttaa sekaannuk-

sia seuraavan tutkimuskäynnin syyn tai ajankohdan osalta. Ennaltaehkäisevän koodin käyttö ei ole ollut joh-

donmukaista, joten luotettavaa tilannekuvaa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden määrästä ei voi muodostaa.  

Lasten- ja nuorten terveydenedistäminen on vastaanotolla toteutuvaa yksilökohtaista ohjausta, joka on usein 

hyvinkin tehokas tapa toimia. Terveydenedistämistä toteutetaan myös suuhygienistien ja hammashoitajan 

toimesta osassa Kainuun kuntia ryhmätilaisuuksina päiväkodeissa, kouluissa ja laitoksissa. Työikäisten suun 

terveydentilassa on henkilöstön mukaan suuria terveyseroja ja mm. vuorotyössä voi olla piilevä suun terveys-

riski. Ikäihmisten koti- ja laitoshoidon työntekijöille tehdyn kyselyn mukaan on tahtotila hoitaa asiakkaiden 

suun terveyttä, mutta kunkin yksilöllistä suun terveydentilan lähtökohtaa ei useinkaan tiedetä ja suun hoidon 

toteuttamisessa koetaan osaamattomuutta ja arkuutta. Helppoa ja sujuvaa yhteistyöväylää suun terveyden-

huoltoon toivotaan, jotta akuutit tilanteet voitaisiin selvittää yhdessä.  

Henkilökohtaiseen omahoitoon ja terveydenedistämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota ja suun ter-

veyden omaehtoista edistämistä tulee vahvistaa. Tällä voidaan osaltaan ehkäistä hoitojonoja.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Pirkanmaalta kopioitu Omahoitosuunnitelma on otettu käyttöön suun terveystarkastusten tueksi. Lomake 

täytetään vastaanotolla asiantuntijan ja asiakkaan yhteistyössä. Suunnitelma kertoo asiakkaalle suun terveys-

tilanteen, sitouttaa ja selkiyttää häntä omahoitoon ja selkiyttää seuraavan vastaanottoajan ajankohtaa. 

Suunnitelman käytön tehostamista suositellaan syksyllä 2022. 

Työterveyshuolto on otollinen paikka ottaa puheeksi suun terveys. Kainuunmeren Työterveys on luvannut 

ottaa suun terveyden osaksi työterveyttä 9/2022. Koti- ja laitostyöntekijöille on tehty kysely ikäihmisten suun 

terveydenhoidosta. Vastausten (36) avulla suunnitellaan koulutuksia, perehdytystä ja moniammatillista 



14 

 

yhteistyötä. 1/2023 aloitetaan 65-vuotiaiden suun terveystarkastukset. Tarkastusajan varaamiseen suositel-

laan Omasotea, johon on tehty suun terveydenhuollon kysely/hoitoon ohjautumisen kaavake.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Kerralla kuntoon -pilotin kokemuksena asiakaskohtaisen terveydenedistämisen korostamiseen terveyden-

edistämistyön laatuun ja tulisi kiinnittää vastaanottotyössä enemmän huomiota. Erityisesti asiakkaiden, joilla 

suun terveys on huono, olisi saatava opastusta ja ohjausta suun terveydenhuollon ammattilaisilta. Jatkossa 

asiakkaan omahoidon merkitystä painotetaan ja suositellaan asiakkaan kanssa yhdessä tehtävässä omahoi-

tosuunnitelmassa. On hyvä pohtia, olisiko terveydenedistämisen vahvistamiseen tarpeen ottaa linjaus ja 

käyttää esimerkiksi Terveysvalmennus –otetta päivittäistoiminnassa. 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet  

Asiakastyytyväisyyttä lisätään asiakaslähtöisillä toimintatavoilla, jotka mahdollistavat viiveettömän hoitoon 

pääsyn, oikea-aikaiset ja tehokkaat hoitojaksot sekä tarvittavan omahoito-ohjauksen. Vaikuttavuutta tuo en-

nakoiva ja ennaltaehkäisevä työ ja se, että asiakas on itse aktiivinen osallistuja suunsa terveydenedistäjänä. 

Suun terveys on keskeinen tekijä monien sairauksien ehkäisyssä. Työntekijöiden työhyvinvointi paranee sel-

keiden toimintamallien, jonojen helpottamisen ja tyytyväisten asiakkaiden myötä.  

Uusia toimintamalleja kokeilemalla arvioidaan, tuoko palveluprosessien sisällön kehittäminen yhdessä hen-

kilöstön tuomien palveluiden kehittämistarpeiden kanssa parempia sote-keskuspalveluita. Iltavastaanotto-

toiminnalla selvitetään, tuoko se vetovoimaa, työhyvinvointia ja positiivisia asiakaskokemuksia.  

Prosessitavoitteet  

- Ks. kohdat 1 ja 2 

- Laatukäsikirja. Varmistetaan hammashoidon yhtäläistä laatutyötä eri kunnissa  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Asiakastyytyväisyys 

• Henkilöstön työhyvinvointi 

• Laatutyön onnistumista arvioidaan 2023 tehtävässä ulkoisessa auditoinnissa 

• Ks. kohdat 1 ja 2, lisäksi käyntimäärä/asiakas 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Uusien toimintamallien asiakas- ja henkilöstökokemuksia kerätään kyselyillä. Henkilöstön työhyvinvointia ar-

vioidaan myös vuosittain tehtävän QWL -kyselyn sekä QPro -järjestelmän avulla. Asiakasmäärätieto saadaan 

potilastietojärjestelmästä ja NHG-mittaristosta.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Mitä Kuuluu? 2019 –kyselyssä positiivisina työhyvinvointiin liittyvinä asioina nousi se, että oma työyhteisö 

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 koke-

mus siitä, että yhteistyö työyhteisössä ei ollut toimivaa, työyhteisöä ei koettu innovatiivisena, eikä omiin työ-

aikoihin voi vaikuttaa. Oli myös negatiivisia kokemuksia, joiden osuus vastauksissa ei ollut suuri, mutta jotka 

ovat merkittävästi työhyvinvointiin vaikuttavia asioita: stressi, työpaine, työn hallinnan puute, vähäinen 
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palkitsevuus, joutuu pohtimaan eettisesti haastavia tilanteita, joutuu toimimaan vastoin sääntöjä tai omien 

arvojen vastaisesti, epävarmuus työn lisääntymisestä yli oman sietokyvyn.  

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

koja oli vähän ja hoitojaksot venyivät. Hoitojaksojen venyminen voi vaikuttaa hoidettavien käyntimääriin ja 

asiakastyytyväisyyteen ja laskea työn tehokkuutta. Hoidon vaikuttavuuteen ei ole ollut mittareita.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Asiakaspalautetta tulee QPron kautta. Lisäksi Kerralla kuntoon/Joustava vastaanotto -asiakkaille jaetaan QR-

koodi, jota kautta asiakas voi antaa palautetta vastaanotosta. Suun terveydenhuolto osallistui v. 2022 myös 

valtakunnalliseen THL:n asiakastyytyväisyyskyselyyn. Henkilöstöllä on mahdollisuus antaa joka toinen viikko 

palautetta hankkeen laatiman työhyvinvointikyselyn ja vuosittain QWL -kyselyn kautta.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Kerralla kuntoon -asiakaspalautteissa (vain pieni määrä asiakasmäärään nähden) korostui hoidon jouhevuus 

ja moniammatillisen yhteistyön onnistuminen hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotoilla. Kritiikkiä oli 

vain muutamissa palautteissa ja se kohdistui odotustilassa odotteluun, sillä tarkkaa hoitoaikaa ei kyetty sa-

nomaan. Tyytyväisyyttä niin henkilökunnan kuin potilaiden suunnalta toi se, että potilaan jatkohoitoaika voi-

tiin varata ajoissa, seuraavana mahdollisena Kerralla kuntoon –päivänä. Kerralla kuntoon -kokeiluun osallis-

tuneen henkilöstön työhyvinvointi laski hieman, mutta oli hyvää tasoa: 8.3 → 7.1 /10. Palautteissa näkyi liian 

pieni ja haavoittuva henkilöresurssi - eritoten hammaslääkärin äkillisessä poissaolotilanteessa. Palautteissa 

nousi myös huoli hoitoaikojen vähyydestä ja yksipuolisuudesta, kuten monen tarkastuskäynnin toteuttami-

sesta päivän aikana. Myös toisen hammaslääkärin tekemän diagnoosin hyväksyminen ja siihen puuttuminen 

koettiin haastavaksi, jota myös asiakkaat ovat hammaslääkäreiden mukaan kummeksuneet.  

Joustavaa vastaanottoa toteutettaessa työhyvinvointi välillä 2-6/2022 on kyselyyn vastanneilla ollut 7.6/10. 

Joustava vastaanotto ei ole vapauttanut hoitoaikoja muille asiakasryhmille. Toivottiin yhä tarkempaa potilas-

segmentointia, tarkempia pelisääntöjä ja henkilöstön mahdollisuutta osallistua toiminnan suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Yhteneväisten potilastietojen kirjaamisen tarve kuvastuu palautteissa, myös suuhygienistire-

surssien vähäinen määrä. Asiakaspalautteiden perusteella asiakkaat ovat kokeneet hoidon pääasiassa ihan 

hyvänä. Joitakin kohteluun tai asiakaspalveluun liittyviä parannusehdotuksia on annettu. Myös hoitoon pää-

syyn ja hoitoprosessien venymiseen liittyvistä ongelmista on annettu palautetta. Käyntejä/asiakas on Kajaa-

nissa vv. 2019/2020/2021/2022 ollut 2.6/2.4/1.9/1.8. 

Teppanan hammashoitolan muutos Joustava vastaanotoksi muutti työntekijöiden työnkuvaa suppeammaksi, 

mutta toi työaikaan joustavuutta. Koko suun terveydenhuollossa sairaspoissaolot ovat v. 2022 lähteneet hie-

noiseen laskuun. Vaihtuvuus- ja työkyvyttömyysriskit ovat kohonneet. QWL -kyselyn mukaan lähiesimiestoi-

minnan kehittäminen sekä työntekijöiden kuunteleminen ja kehittämistoimintaan osallistaminen on tärkeää. 

Osaamisen taso, työyhteisön ilmapiiri ja kehittymisen mahdollisuudet on koettu hyväksi, mutta johtamisen 

oikeudenmukaisuutta, luottamusta ja työyhteisöjen yhteistyötaitojen kohentamista tarvitaan. Tiedonkulkua 

hammashoitoloiden käytännön toimintojen ja muutostarpeiden osalta tulee lisätä. 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet  

Laatuyössä linjataan yhteisiä maakunnallisia toimintatapoja. Kohdassa 2 rakennetaan sekä keinoja että väyliä 

monialaiseen yhteistyöhön terveyden edistämistyössä ja ikäihmisten palveluissa.  
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Prosessitavoitteet  

- Ks. kohdat 1-2 

- Koti- ja laitoshoidosta rakennetaan toimivat yhteistyöväylät suun terveydenhuoltoon 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Ammattilaisten yhteistyön toimivuus, laadullinen arviointi  

• Riittävät resurssit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Arvioinnin menetelmänä käytetään palveluprosessien toimivuuden auditointia.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Työikäisten- ja lasten ja nuorten terveydenedistämisessä monialaista yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa 

ei juurikaan ole. Koti- ja laitoshoidossa ikäihmisten suun terveystarkastustilanteesta ei ole potilailla itsellään 

tietoa, eikä hoitohenkilökunta näe sitä potilastietojärjestelmästä. Potilaan suun hoito koetaan haasteelliseksi 

ja siinä on tietotaidollisia puutteita. Perustyöhön toivotaan suun terveydenhuollon ammattilaisten tukea. 

Moniammatillista hoitoa/tukea tulee vahvistaa niin ikäihmisten palveluiden työntekijöiden kuin suun tervey-

denhuollon ammattilaisten mielestä.    

Tehdyt kehittämistoimenpiteet, Ks. kohdat 1-2  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Kajaanin vastaanotolla on kokeiltu Kerralla kuntoon -mallia ja siitä mukailtua Joustavaa vastaanottoa. Toi-

minnanohjausjärjestelmän hyötysuhde ei ole osoittautunut tehokkaaksi päämääriin nähden. Jotta toiminta 

saatiin tehokkaammaksi, tehtiin Kajaanin hammashoitoloissa sisäistä työnjakoa eri potilasryhmien välillä. 

Jako ei ole poistanut hoitojonojen muodostumista eikä sisäisiä työnjaon ja -sisältöjen kehittämistarpeita. 

Aiempien kokemusten perusteella yhteneväisen kirjauksen ja hoitolinjausten rakentaminen ja siirtyminen 

“minun potilaasta, meidän potilaaseen” on tarpeen huomioida kehittämistyössä. Vaikka palautteissa haas-

teena on noussut toisen hammaslääkärin tekemän diagnoosin hyväksymisen vaikeus, voi tämä silti olla asia, 

jota tulee yhdessä työstää. Asiakkaalla on oikeus valita hoitoyksikkönsä, joten yhteisten hoitolinjojen ja nä-

kemysten rakentaminen on tarpeen. Suomussalmen iltavastaanottokokeilulla saadaan näkemystä siitä, mitä 

hyötyjä iltavastaanotolla on mahdollisuus saada. 

 

C  Perhekeskustoiminnan tehostaminen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Ammattilaiset soten sisällä ja yhteistyöverkostoissa tietävät toistensa toimintatavat ja menetelmät entistä 

paremmin ja voivat tehdä arviota oikeanlaisen ja oikea-aikaisen avun ja tuen tarpeesta. Lapsi, nuori ja perhe 

saa varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen sekä tiedon oman palveluprosessinsa etenemisestä. Paljon tukea 

tarvitsevat asiakkaat saavat vastuutyöntekijän, joka koordinoi tarvittavat palvelut ja varmistaa tuen saami-

sen, seurannan ja arvioinnin. Palveluprosessit ovat sujuvia. 

Prosessitavoitteet  

- Lapsen, nuoren ja perheen ympärille kehitetään  

o monialaisen neuvolatiimin toimintamalli erityisesti varhaisen tuen tarve huomioiden 
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o palvelut koordinoiva vastuutyöntekijämalli sivistystoimen ja soten yhteistyöhön.  

- Hyödynnetään sähköiset palvelumahdollisuudet. 

- Lähisuhdeväkivaltatyön menetelmiä ja ohjeet päivitetään. Avun tarvitsijana tunnistetaan tekijä ja uhri. 

- Osaamista vahvistetaan. Viestintää/palvelujen näkyvyyttä lisätään ja uudistetaan.  

- Selvitetään lasten ja nuorten päihde- ja riippuvuuspalvelujen tarve ja toteuttamisvaihtoehdot. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Uudistetut toimintamallit on kuvattu ja ovat käytössä Kainuun soten alueella.  

• Kuinka monella paljon tukea tarvitsevalla lapsella, nuorella tai perheellä on vastuutyöntekijä. 

• Sähköisiä palveluita on integroitu prosesseihin. Sähköisten palvelujen ja Omasoten käyttöaste. 

• Asiakaskokemukset saaduista palveluista, jonotusajoista sekä oikea-aikaisuudesta. 

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

• Lasten ja nuorten päihdepalvelutarpeet ja palvelumallit on selvitetty ja jatkotoimenpiteet sovittu.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Tietolähteinä ovat kansalliset aineistot (Sotkanet, LTH, FinLapset, kouluterveyskysely), Kainuun soten rekis-

terit ja organisaatiokaaviot, henkilöstö-/asiakaskyselyt ja asiakaspalautteet. Hankeajan puitteissa ja nykyisillä 

kirjauksilla vaikeutena on todentaa, ovatko muutokset palveluiden saatavuutta ja käyttöastetta kuvaavissa 

indikaattoreissa juuri hankkeen toimenpiteistä johtuvia. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

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

odotusajat vaihtelevat kunnittain. Kainuun sotessa erityistason työntekijät voivat tehdä työtään eri kunnissa 

ja liikkua kuntien välillä. Virallista jonotusta ei peruspalveluissa ole, eikä tilastotietoja niistä saada. Pitkiä odo-

tusaikoja on kertynyt Kajaanin perheneuvolaan (50 arkipäivää v. 2019), erityisterapiassa lasten puhe- ja toi-

mintaterapiaan. Odotusajat voivat olla kuukausien mittaisia: puheterapia max 8 kk ja toimintaterapia max 6 

kk. Erityistyöntekijöiden rekrytointi on haaste. Tarvittaessa palveluita hankitaan ostopalveluina.  

Neuvolan ja perheneuvolan käynneissä oli eroja kuntien välillä. Muiden kuin lääkärineuvoloiden neuvola-

käynneissä vaihteluväli Kainuussa oli 1732-3108 käyntiä/1000 0-7 –vuotiasta. Lääkärikäynneissä vaihteluväli 

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 2018). Perheneuvolassa 

käyntejä oli Kainuussa 72/1000 alle 18-vuotiasta; vaihteluväli 63-98 (Sotkanet). Kainuussa synnyttäneistä 

vanhemmista 3,4 % oli käyttänyt perheneuvolan palveluita v. 2020 (FinLapset). Lapsiperheet voivat laittaa 

sähköisesti viestejä omaan neuvolaan Omasoten kautta. V. 2020 viestejä lähetettiin taulukon 1 mukaisesti.  

TAULUKKO 1. Lapsiperheiden Omasote-viestien määrä neuvolaan. 

Neuvola 
2020 2021 

Saapuneet/Lähetetyt Saapuneet/Lähetetyt Käsittelyaika 

Kajaanin keskusneuvola 1082 /901 1305 /1146 10,5 

Lohtaja 341 /307 415 / 367 12,5 

Vuolijoki 42 / 31 20 /16 10,8 

Paltamo 56 /57 60 /59 14,1 

Sotkamo 296 /231 397 / 333 8,5 

Kuhmo 261 /240 304 /264 5,8 

Suomussalmi 103 /81 179 /162 22,1 

Ristijärvi 15 / 15 9 /8 23 

Hyrynsalmi 56 /50 101 /96 10,4 
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Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä sai v. 2019 Kainuussa 3,5 % lapsiperheistä, vaihteluväli kunnittain oli 

2,7-4,7 %. Vuonna 2020 synnyttäneistä 4,5 % käytti edellisen vuoden aikana kotipalvelua (FinLapset).  

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

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

luihin tehtiin 0-17 –vuotiaista vv. 2019/2020 yhteensä 1170/1160 pyyntöä.  

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

(pojat/tytöt 28,6 %/27,9 %) on vastannut, ettei tiedä, onko heillä mahdollisuutta keskustella koulussa aikui-

sen kanssa mieltä painavaista asioista. Yläkouluikäisillä (8. ja 9 lk.) epätietoisuus on ollut vielä suurempaa; 

pojat/tytöt 36,8 %/33,4 %. Yläkouluikäisistä 19 % on vastannut, ettei ole saanut tukea ja apua koulun aikui-

silta mielialaan liittyvissä asioissa, vaikka olisi tarvinnut sitä. 

Vuonna 2019 on Kainuun soten alueella tehty 69 lähetettä lastenpsykiatrialle ja 212 nuorisopsykiatrialle. Kes-

kimääräinen hoidon aloituksen odotusaika on lastenpsykiatrialla ollut 57, nuorisopsykiatrialla 28 vrk.  

Lapsiperheille toteutettiin sähköinen asiakaskokemuskysely huhtikuussa 2021. Viiden hymynaaman as-

teikolla vastaajista (90) 62,2 % oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä palveluiden oikea-aikaisuuteen. 14,5 

% oli joko tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä. Palveluiden riittävyyteen oli joko tyytyväisiä tai erittäin 

tyytyväisiä 68,9 %, tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli 13,3 %. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Alle kouluikäisille suunnattu Varhaisen tuen tiimi (aik. moniammatillinen neuvolatiimi) on kehitetty ja pilo-

toitu Kajaanissa. Samaa tiimimallia sovelletaan ja on pilotoitu Kajaanissa myös perusopetuksen ja toisen as-

teen opiskelijoiden tuen tarpeisiin; toimijat vain ovat perusopetuksen henkilöstöä ja samoja sotetoimijoita 

kuin alle kouluikäisten tiimissä pois lukien lastenneuvola. Näin toimintamalli on yhtenäinen alle kouluikäisistä 

kouluikäisiin. Nimi kuvaa tavoitetta: mahdollisimman varhain annettavaa tukea lapselle/nuorelle ja hänen 

perheelleen. Sivi-sote yhteistyössä toimintamalli sisältää vastuutyöntekijästä sopimisen. Varhaisen tuen tii-

min toimintaa jatketaan Kajaanissa ja toimintamallin käyttöönotto muihin kuntiin alkaa syksyllä 2022. Var-

haisen tuen tiimi on kuvattu ammattilaisille työohjeena ja on luettavissa Innokylässä. 

Lähisuhdeväkivaltatyöhön ajateltu Avainhenkilöverkosto -malli kariutui pitkällisestä valmistelusta huoli-

matta. Henkilöstöä ei saatu riittävällä kattavuudella mukaan koulutuksiin ja sitä kautta uuteen toimintamal-

liin; syynä yksiköistä kerrottiin ajanpuute, muu resurssivaje tai ettei kyseiselle mallille liene tarvetta. Jatkon 

kehittämisaskelia varten henkilöstölle - sotetoimijat, sivistystoimen henkilöstö, poliisi, seurakunnat ja kehit-

tämistyössä mukana olleet kolmannen sektorin ja järjestötoimijat - tehtiin kysely lähisuhdeväkivaltailmiöön 

ja koulutustarpeisiin liittyen. Näkyvyyttä ilmiölle ja palveluille on haettu säännöllisellä someviestinnällä. Lä-

hisuhdeväkivaltatyön digitaalinen opas on valmis ja on asetettu soteammattilaisille sisäiseen Intraan, ja vä-

estön ja yhteistyökumppaneiden hyödynnettäväksi soten verkkosivuille. Lähisuhdeväkivaltatyön opas toimii 

kolmella tasolla. Vihreä linja: materiaalin avulla voi kysyä ja kartoittaa kaikkien asiakkaiden kanssa turvalli-

suutta ja sitä, miten työskennellä turvallisuuden parantamiseksi. Keltainen linja: materiaalia, josta saa apua 

ja tukea, kun tietoon tulee lähisuhdeväkivaltaepäilys tai -kokemus. Punainen linja: ohjeet siitä, kuinka toimia, 

kun lähisuhdeväkivalta tai sen uhka on läsnä. Oppaassa on keskiössä paikalliset palvelut.   

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Varhaisen tuen tiimin arvioinnissa on hyödynnetty toimijoiden ja asiakkaiden palautteita (hymynaamakysely 

asteikolla 1-5, jossa 5 on erittäin tyytyväinen). Alle kouluikäisillä tiimitapaamisia on ollut syksyltä 2021 alkaen 

6/2022 loppuun mennessä 8 kertaa. Toimijoiden mielestä perhe on saanut tarvittavan avun oikea-aikaisesti 



19 

 

keskiarvolla 4 (n=39). Toimija on ollut tapaamissa mukana etäyhteydellä 22 kertaa; toimijoiden kokemus 

etäyhteyksien sujuvuudesta oli n. 4.5. Asiakas/perhe on lähitapaamisella jonkun toimijan luona. Kouluikäis-

ten pilotissa (2 kk, 2021) vastuutyöntekijä on nimetty kaikille viidelle kajaanilaiselle perheelle, joilla on ollut 

tiimitapaamiset. Toimijapalautteissa (11) palvelun oikea-aikaisuus oli hyvää tasoa (ka 3.8), mutta vastausten 

hajonta muihin kysymyksiin verrattuna oli suurempi, mikä herättää ajatuksen siitä, pitäisikö Varhaisen tuen 

tiimiä tarjota vieläkin varhaisemmassa vaiheessa. Lisää asiakastyytyväisyydestä kohdassa 3.    

Lähisuhdeväkivaltatyössä palveluiden saatavuudelle on paremmat edellytykset ilmiön tunnistamisen ja di-

gioppaaseen kerätyn ajantasaisen, ennaltaehkäisevää työtä korostavan tiedon myötä.   

Neuvolan ja koulujen terveydenhoitajien työpanosta on vapautunut koronavirusrokotuksista jälleen perus-

työn tekemiseen. Erityistyöntekijöiden rekrytointihaaste on ennallaan. Kehittämistoimet ovat niin alkuvai-

heessa, ettei muutoksia palvelutarjonnan tai odotusajan suhteen ole arvioitavissa. Omasote –viestejä lähe-

tettiin neuvoloihin v. 2021 selvästi edellisvuotta enemmän paria poikkeusta lukuun ottamatta (taulukko 1). 

Omasoten kehittäminen on edistänyt sen käytettävyyttä ja saavutettavuutta perheissä. Perheille tarkoitet-

tuja koululaisten esitietolomakkeita ja Neuvokas perhe –digikorttia Omasotessa ei ole kehitetty.  

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

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

varhain ja niihin reagoidaan varhaisessa vaiheessa tuen, hoidon ja kuntoutuksen avulla, jolloin ehkäistään 

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

suhdeväkivaltatilanteissa helposti tukea ja apua, mikä ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa ja sen pahenemista. En-

nakoiva elintapaohjaus edistää terveyttä ja hyvinvointia ja ehkäisee tuen ja hoidon tarvetta jatkossa.  

Prosessitavoitteet 

- Ks. kohta 1. Kehitetyissä toimintamalleissa tuetaan perheitä varhaisessa vaiheessa. 

- Neuvokas perhe -sisällön laajentaminen päihdeosiolla; menetelmän käytön laajentaminen ja syste-

maattinen toteuttaminen. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Neuvokas perhe –menetelmän käyttöaste ja digikortin täyttömäärät. 

• Ennaltaehkäisevän päihdetyön osuus elintapaohjauksessa. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Tiedot kerätään Omasoten tilastoista ja henkilöstökyselyistä. Pidemmällä tarkastelujaksolla mittareina voisi-

vat toimia lastensuojeluasiakkuuksien lkm ja lähetteiden määrä erikoissairaanhoitoon (lasten ja nuorisopsy-

kiatria), mutta HELLÄn aikaikkuna näiden tarkasteluun on liian lyhyt.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kainuun sotessa on käytössä Neuvokas perhe –digikortti, jota vanhemmat voivat täyttää ja lähettää Oma-

soten kautta omalle terveydenhoitajalleen. Keväällä 2020 se on otettu käyttöön myös kouluterveydenhuol-

lossa. 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 terveystarkastuk-

set tehdään kesäkuussa, jonka vuoksi tilasto on eri ajanjaksolta.  
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Henkilöstökyselyn (1/2021) perusteella Neuvokas perhe –digikorttia hyödynnetään neuvoloissa ja kouluter-

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

tia elintapaohjauksessa ja n. 82 % kertoi hyödyntävänsä Neuvokas perhe -materiaalia päihteidenkäytön oh-

jauksessa. Muut sote-toimijat (n=11) eivät hyödynnä Neuvokas perhe –korttia, mutta n. 82 % vastaajista ker-

toi hyödyntävänsä neuvokasperhe.fi –materiaalia, eivät kuitenkaan päihteidenkäytön ohjauksessa.  

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

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

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Tehtyjä kehittämistoimenpiteitä on kuvattu kohdassa 1. Lisäksi: 

Neuvokas perhe -menetelmän päihdeosuudesta on tehty kehittämisehdotuksia Sydänliitolle ja sitä on tarjou-

duttu työstämään yhdessä eteenpäin. Neuvokas perhe -menetelmän käyttöä on edistetty osaamisen vahvis-

tamisella ja näkyvyyden lisäämisellä. Paltamon kunta on toiminut talven 2021-2022 pilotoivana kuntana. Kun-

nan varhaiskasvatuksessa Neuvokas perheen materiaaleista on otettu käyttöön Meidän perheen tähti -työ-

kalu. Tiedonkulkuun neuvolan ja varhaiskasvatuksen välillä on kiinnitetty huomiota kehittämällä tiedonkulun 

lomaketta. Lisäksi Paltamossa toteutettiin perhekeskusverkoston yhteistyönä perhetapahtuma aiheena elin-

tapa-asiat. Toteutuksessa hyödynnettiin Neuvokas perhe -materiaalia. Elintapaohjauksen näkyvyyttä on pa-

rannettu some-materiaaleilla ja sydänviikon #hyväsinä -haasteella tiktokissa ja instagramissa. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Varhaisen tuen tiimin tehtävänä on moniammatillinen, perhelähtöinen, matalan kynnyksen apu ja tuki per-

heille varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevä ja ennakoiva työote on siis huomioitu hyvin. Erityisesti var-

haiskasvatuksen toimijat ovat kokeneet, että uudistetun yhteistyömallin myötä perheneuvola on saatu kon-

taktoitua mukaan perheen tukemiseksi varhaisemmassa vaiheessa. Kouluikäisten Varhaisen tuen tiimissä 

nähdään tarvetta erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun palvelutarpeen arviointitiimin jäsenen osallistumi-

selle tiimiin, mutta heidän mukana olonsa Varhaisen tuen tiimissä ei ole toteutunut. Erikoissairaanhoito (mm. 

lasten ja nuorten psykiatria) voidaan kutsua tapaamisille mukaan, jos asiakkuus sinne on olemassa. Lasten-

suojelun alkuarviointitiimin asiantuntijuutta tarvittaisiin mukaan, jotta tukitoimet kohdentuisivat tukea tar-

vitseville perheille mahdollisimman varhain, eikä siinä vaiheessa, kun lastensuojeluasiakkuus on jo olemassa. 

Neuvokas perhe -digikortin täyttäminen Omasotessa vaihtelee vuosittain. Suhteessa digikorttia täytetään 

eniten lapsiperheaikana ja vähiten koululaisten kohdalla (taulukko 2).  

TAULUKKO 2. Neuvokas perhe –digikortin lähettäneiden määrät Omasotessa. 

Täyttömäärä, kpl 7-12/2020 2021 1-6/2022 

Odottava äiti 116 205 112 

Lapsiperhe 196 313 173 

Koululainen 158   6-12/2020* 142 63 

* Digikortti otettu koululaisten käyttöön keväällä 2020 ja tulevien 1-luokkalaisten tarkastukset olivat kesäkuussa. 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Lasten, nuorten ja perheiden ohjaus-, tuki- ja hoitoprosessit ovat sujuvia. Sotella ja sivistystoimella on yhtä-

läiset toimintamallit, jotka ovat laajasti käytettävissä lasten, nuorten ja perheiden arkiympäristöissä. Riittävä 



21 

 

tuki, hoito ja kuntoutus vähentävät ongelmien vaikeutumista ja parantavat lasten, nuorten ja perheiden ter-

veyttä ja hyvinvointia sekä helpottavat koulusuoriutumista. Lähisuhdeväkivaltatyössä ja elintapaohjauksessa 

toimijoiden osaaminen vahvistuu.  

Prosessitavoitteet  

- Kohtien 1 ja 2 toimilla saavutetut tulokset parantavat asiakaskokemusta ja palvelujen laatua. 

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

- Elintapaohjauksen vaikuttavuutta voidaan mitata osana toimintaa. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus saaduista palveluista 

• Lähisuhdeväkivaltatilanteiden määrä 

• Lähisuhdeväkivaltatyön opas on/ei ole käytössä 

• Lähisuhdeväkivaltatyön koulutuksiin osallistuneiden määrä 

• Lasten, nuorten ja perheiden terveys ja hyvinvointi 

o Lasten, nuorten ja perheiden terveystottumukset 

o Nuorten ja vanhempien päihteiden käyttö 

• Elintapaohjauksen koulutuksiin osallistuneiden määrä 

• Elintapaohjauksessa on käytössä erilaisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta mittaavia menetelmiä  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Henkilöstökyselyiden lisäksi tietoa kerätään kyselytutkimuksista (LTH-, kouluterveys- ja FinLapset ) ja asiakas-

tilastoista (Kainuun soten turvakoti, Kainuun kriisikeskus, Marak ja VÄISKI -väkivallaton työ) sekä poliisin ti-

lastoista. Asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta palveluista kerätään asiakaskyselyillä. Lasten, nuorten ja per-

heiden terveyden ja hyvinvoinnin mittarit kuvaavat pitkällä ajanjaksolla muutoksia elintavoissa ja perheiden 

hyvinvoinnissa, mutta HELLÄn aikaikkuna on siihen liian lyhyt. Tietoja kuitenkin seurataan hankeaikana, jotta 

kehittämistyötä osataan kohdentaa oikeaan suuntaan.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kainuussa tehtiin vv. 2019/2020 yhteensä 33/86 rikosilmoitusta perheväkivallasta; maakuntakeskus Kajaa-

nissa rikosilmoituksia tehtiin 11/56 kpl. 4-vuotiaan lapsen tukistamisen tai luunapin antamisen on kainuulais-

vanhemmista hyväksynyt v. 2018 9,7 % (LTH). Kouluterveyskyselyn 2019 mukaan 4.-5. –luokkalaisista on ko-

kenut vanhempien tai muiden huoltapitävien aikuisten taholta henkistä väkivaltaa 14,5 % (useasti elämänsä 

aikana 2,9 %), fyysistä väkivaltaa 5,6 % (useasti elämänsä aikana 1,4 %). Vastaavasti 8.-9. –luokkalaisista van-

hempien tai muiden huoltapitävien aikuisten taholta henkistä väkivaltaa on kokenut 27,6 % (useasti elä-

mänsä aikana 8,4 %) ja fyysistä väkivaltaa 11,1 % (useasti elämänsä aikana 3,1 %). Kainuussa toimii turvakoti, 

jossa on yksi perhepaikka. Vv. 2019/2020 turvakodissa oli yhteensä 35/26 asiakasta; 20/8 asiakasta jouduttiin 

ohjaamaan toisiin turvakoteihin maakunnan oman turvakodin ollessa täysi. Lähisuhde- ja perheväkivallan te-

kijän kanssa tehtävään VÄISKI -työhön tehtiin Kainuussa vv. 2019/2020 kuusi/seitsemän yhteydenottoa. Kai-

nuun kriisikeskuksessa väkivalta oli yhteydenoton ensisijaisena syynä 13/11 asiakkaalla vv. 2019/2020. Ma-

rak-työryhmän asiakkaista ei saatu tilastotietoja. Kainuussa synnyttäneiltä 30 %:lta oli kysytty raskausaikana 

neuvolassa lähisuhdeväkivallasta, toiselta vanhemmista 9,6 %:lta (FinLapset 2020). Kainuun sotella on tehty 

väkivaltatyönopas v. 2010. Päivittämättömänä se on poistettu käytöstä. Vuonna 2020 Kainuun sotella oli 

kaksi lähisuhdeväkivaltatyön koulutusta, joihin osallistui yksiköistä 1-2 toimijaa/koulutus. 

Terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi v. 2020 koki Kainuussa synnyttäneistä 23,3 % ja toinen van-

hemmista 14,3 % (FinLapset). Kainuussa 4-vuotiailla lapsilla oli 9,4 %:lla viikoittain vähintään kolme 
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terveydellistä oiretta. Pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma oli 11,8 %:lla, tavallisuudesta poikkeavaa epä-

sosiaalista käytöstä oli 5,6 %:lla. WHO:n liikuntasuositusten mukaan liikkui 49,6 % ja alle 11,5 h nukkui päi-

vässä 72 %. Päivittäin hedelmiä, marjoja ja kasviksia söi 35,2 %. Perheen kanssa yhteisen aterian päivittäin 

söi 81 %. Vanhempien mukaan 55,6 %:lta on selvitetty neuvolakäynnillä koko perheen hyvinvointia, 57,3 % 

on uskaltanut kertoa siellä rehellisesti asioistaan. (LTH 2018, 4-vuotiaat.) Kainuulaisista 4.-5. –luokkalaisista 

27,6 % ei syönyt aamupalaa joka arkiaamu, 39,9 % liikkui vähintään tunnin päivässä ja 8,9 % koki terveyden-

tilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi (Kouluterveyskysely 2019). Ammattikoululaisten terveystottumukset 

ovat selvästi lukiolaisia huonommat ja ylipainoa on enemmän ammattikoululaisilla (taulukko 3). Yläkoululai-

silla ylipainoa on lähes viidenneksellä. Kainuulaisista 4.-5. –luokkalaisista 51 %,  8.-9. –luokkalaisista 65,3 %, 

lukiolaisista 69 % ja ammattikoululaisista 72,2 % koki terveystarkastusten toteutuneen laadukkaasti v. 2019.  

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

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

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Ei syö aamupalaa 37,0 % 43,6 % 23,7 % 31 % 52,6 % 55,7 % 

Ei syö koululounasta 26,3 % 22,3 % 17,6 % 22,5 % 28,8 % 36,8 % 

Liikkuu max 1h/viikko 11,4 % 9,8 % 13,2 % 11,1 % 21,2 % 24,9 % 

Nukkuu alle 8h 34,6 % 36,7 % 28,7 % 35,9 % 47,6 % 48,2 % 

Ylipaino BMI:n perusteella 17,6 %
  

19,2 % 15,4 % 17,3 % 26,7 % 21,9 % 

 

Kainuulaisista synnyttäneistä vanhemmista 4,4 % on käyttänyt alkoholia humalahakuisesti vähintään kerran 

kuukaudessa synnytyksen jälkeen (FinLapset 2020). 7,9 % lapsista on altistunut toisen tai kummankin van-

hemman humalahakuiselle juomiselle (LTH 2018). Kouluterveyskyselyn mukaan ammattikoululaisilla viikoit-

tainen alkoholin ja laittomien huumeiden käyttö on yleisempää kuin 8.-9. –luokkalaisilla ja lukiolaisilla. Am-

mattikoululaisilla alkoholinkäyttö on vähentynyt ja laittomien huumeiden käyttö kääntynyt nousuun v. 2019. 

Lukiolaisilla alkoholin käyttö on lisääntynyt ja laittomien huumeiden käyttömäärät pysyneet lähes ennallaan.  

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

lutuksen. Edellisen kerran koulutuksessa on käyty v. 2016. Muista kyselyyn vastanneista sote-toimijoista 

(n=11) kukaan ei ole käynyt Neuvokasperheen koulutuksessa. Vuonna 2019 on Kainuun sotella ollut elinta-

paohjauksen kehittämispäivä, mutta varsinaista koulutusta ei tuon yhteydessä ole ollut. Kainuun sotella on 

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

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet on kuvattu kohdissa 1 ja 2. Lisäksi: 

Lähisuhdeväkivaltatyön osaamista on vahvistettu neljällä koulutuksella, jotka olivat tarjolla myös soten ulko-

puolisille toimijoille, kuten sivistystoimen henkilöstölle. ”Eron jälkeinen vaino”; tavoite avata vainon käsitettä 

ja antaa työntekijöille työkaluja uhrin auttamiseksi. ”Ikäihmisiin kohdistuva väkivalta ja kaltoinkohtelu - tun-

nista ja puutu”; tavoite käsitellä ilmiötä ikäihmisten parissa työskentelevien näkökulmasta ja antaa heille työ-

kaluja arjen työhön ylisukupolvisen periytymisen ehkäisemiseksi. ”Toiminta epäiltäessä lapsiin kohdistuvaa 

väkivaltaa”; tavoitteena selventää ammattilaisille paikallista hoitopolkua, kun väkivallan tai kaltoinkohtelun 

kohteena on alaikäinen. ”Lähisuhdeväkivalta - sen tunnistaminen ja siihen puuttuminen”; koulutus ammatti-

laisille, jotka voivat kohdata työssään lähisuhdeväkivallan uhreja tai tekijöitä.  

Neuvokas perhe -toiminnan vaikuttavuuden arviointia mietittäessä projektiryhmä on todennut, että vaikut-

tavaan elintapaohjaukseen päästään sillä, että elintapaohjaus on vuorovaikutuksellista asiakkaan ja 
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ammattilaisen välillä. Vuorovaikutusta olisi hyvä olla sekä lähikontaktissa että tarvittaessa sähköisiä mene-

telmiä hyödyntäen. Kainuun Omasotessa on olemassa työkaluja asiakkaan elintapojen ja tavoitteiden oma-

arviointiin sekä sähköiseen vuorovaikutukseen ammattilaisen kanssa. Työkalut eivät ole olleet laajemmassa 

käytössä, joten niitä on lähdetty kokeilemaan Suomussalmen kouluterveydenhuollossa toukokuussa 2022. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Varhaisen tuen tiimitapaamisista asiakaspalautteita kerättiin hymynaama-asteikolla 1-5, jossa 5 on erittäin 

tyytyväinen. Alle kouluikäisten tiimitapaamisen asiakkaat (n=4) kokivat tarpeelliseksi keskiarvolla 4.3, oikea-

aikaiseksi 4.5, päätökset yhdessä tehdyiksi heidän kanssaan 4.5, ohjauksen ja neuvonnan ymmärrettäväksi 

4.5 ja suosittelisi toisille 4.5. Kouluikäisten kohdalla perheet (n=6) kokivat tapaamisen hyödylliseksi ja suosit-

telisivat vastaavaa tapaamista toisille keskiarvolla 4.5. Kaikki perheet tiesivät, kuinka tuki tullaan jatkossa 

toteuttamaan, kuinka sitä seurataan ja kuka toimii heidän perheensä vastuutyöntekijänä. Kaikki perheet ko-

kivat arvolla 5 että tapaamisella heitä kuunneltiin aidosti ja kunnioitten. 

Lähisuhde- tai perheväkivalta -luokituksella tehtyjä rikosilmoituksia oli koko Kainuun alueella vuonna 2021 

61 kappaletta (v. 2020/2019 perheväkivaltailmoituksia oli 86/33). VÄISKI -työhön tehtyjen yhteydenottojen 

määrä on pysynyt samana: 5-7/v. Kainuun kriisikeskuksen asiakkaiden yhteydenoton ensisijaisena syynä vä-

kivalta oli vuonna 2021 37 tapauksessa, missä on selvää nousua edellisiin vuosiin verrattuna (2019/2020 

13/11). Marak -työryhmässä oli v. 2020 vain muutama yksittäinen tapaus käsittelyssä. Vuonna 2021 oli kah-

deksan tapausta, kevään 2022 aikana työryhmälle tulleita tapauksia on ollut n. yksi/kk. Maakunnan oman 

turvakodin asiakasmäärissä on ollut laskua: vuosina 2019/2020/2021 asiakkaita oli 35/27/23. Viime vuosina 

asiakkaita on jouduttu ohjaamaan toisiin turvakoteihin maakunnan oman turvakodin ollessa täynnä. 1.6.2022 

alkaen turvakodissa on kaksi perhepaikka yhden sijaan. Lähisuhdeväkivaltakoulutuksiin on osallistunut n. 20 

ammattilaista/koulutus, suurin osa soten omaa henkilöstöä. HRM -järjestelmään ei ole kehittämistoimenpi-

teiden aikana tullut sotetoimijoille uusia suoritusmerkintöjä THL:n lähisuhdeväkivaltatyöhön liittyvistä verk-

kokoulutuksista. Tämä on yllättävä, koska henkilöstökyselyn mukaan itsenäisesti omaan tahtiin suoritettavat 

verkkokoulut ovat osaamisen vahvistamisen muoto, joka on henkilöstöltä saanut eniten kannatusta.      

Seurantajaksolla ei ole tullut uusia lasten, nuorten ja perheiden terveyttä tai hyvinvointia kuvaavia tilastotie-

toja eikä käytössä ole vaikutuksia tai vaikuttavuutta mittaavia keinoja. Keväällä 2022 järjestettiin elintapaoh-

jaukseen liittyen Rahapelaaminen puheeksi -koulutus, johon osallistui 16 sote-ammattilaista, sekä perhekes-

kuspäivä elintapaohjaus -teemalla, johon osallistui hybridinä yht. 45 sote-, sivistys- ja järjestöammattilaista.  

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Perhekeskuksen palveluverkostossa toimijat tietävät toistensa toimintatavat ja menetelmät entistä parem-

min ja toimivat monialaisesti tukien perhettä asiakas- ja perhelähtöisesti. Järjestöjen ja seurakunnan rooli 

palvelujen tuottajana ja arjen auttajana huomioidaan yhteistyöverkostossa. Sekä ammattilaiset että asiak-

kaat tuntevat palvelumahdollisuudet ja tuki- ja palveluverkoston toimijat entistä paremmin. Saumaton yh-

teistyö perheiden hyväksi tehostaa toimintaa. Monialaisen yhteistyön syventäminen edistää kykyä vastata 

lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeisiin ja prosesseissa mukana olevat ammattilaiset tietävät, kuka vas-

taa perheen tuesta. 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  
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- Sivistystoimen ja soten yhteistyöverkostoissa on yhteiset tavoitteet, ammattilaisten parempi tietä-

mys toisistaan ja tehostunut moniammatillinen yhteistyö 

- Perhekeskustoimijoiden vastuut ja roolit kirkastetaan  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Hankkeen tuotoksena saatujen toimintamallien prosessikuvaukset ja niiden käyttö kunnittain 

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

• Verkostoissa/tiimeissä toimivien ammattilaisten kokemukset ja sitoutuminen yhteistoimintaan  

• Asiakaskokemus toimintamallien monialaisesta yhteistyöstä ja osallisuudesta, ks. kohta 3 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Maakunnan monialaisista tiimeistä kerätään tietoa organisaatiokaavioista, kokousmuistioista, Kainuun lasten 

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

kaiden kokemuksia moniammatillisuudesta ja asiakkaiden osallisuudesta ei ole lähtötilanteessa saatavilla.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kainuun LAPE-työryhmä on toiminut LAPE-muutosohjelman aikana, mutta ei ole kokoontunut sen jälkeen. 

Viimeisessä kokouksessa 2019 on tullut esille huoli siitä, jäävätkö sivistystoimi ja nuorisopalvelut vähemmälle 

huomiolle kehitystyössä. Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2021 on avattu kuntayh-

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

tukemisessa (kuva 1). Järjestöjen ja yhdistysten toiminnot tukevat lakisääteisiä palveluja. Osa yhteistoimin-

nasta perustuu selkeään suunnitelmallisuuteen ja yhteistyöhön, osin toiminnassa on edelleen kehitettävää.  

 

KUVA 1. Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021: kuntien ja soten yhteistyö ja vastuunjako 
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Kainuussa toimii seitsemän perhekeskusta verkostoyhteistyön rakenteella. Siihen kuulu sotetoimijoita, kun-

tien varhaiskasvatus, sivistystoimi ja nuorisopalvelut sekä eri järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten tahojen 

toimijoita. Työskentelymuotoina ovat mm. kuntakohtaiset perhekeskustiimit, joita vetää perhekeskuskoor-

dinaattori. Perhekeskustiimien kokoonpanot vaihtelevat kunnan lapsiperhetoimijoista riippuen. Tavoitteena 

on edistää perheiden hyvinvointia, toimia kasvatuskumppanuuden ja yhteisöllisyyden hengessä, ja juurruttaa 

verkostomainen yhdessä tekemisen malli käytäntöön. Tiimeissä on keskusteltu kaikkia yhteisesti koskevista 

alueellisista/yhteiskunnallisista haasteista, kuten palvelujen saatavuus, kouluruokailu ja vapaa-ajan käyttö. 

Maakuntakeskus Kajaanissa perheille on kohtaamispaikkatoimintaa. Alueella toimii myös maakunnallinen, 

esimiehistä koostuva perhekeskustyöryhmä, jossa on edustus eri kunnista. Osallistujat ovat sotesta erikois-

sairaanhoidon edustus ml. ja sivistystoimesta sekä järjestöstä (MLL) ja seurakunnasta. Ryhmä kokoontuu noin 

kaksi kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on tuoda esille kaikille perhekeskuksille yhteisiä asioita.  

Kainuun soten organisaatiokaavioiden, neuvolan käyntirungon ja hoitopolkujen mukaan rutiininomaista ver-

kosto- tai yhteisvastaanottoa tehdään ensimmäistä lasta odottavan perheeseen terveydenhoitajan ja perhe-

työntekijän yhteisenä kotikäyntinä raskausviikoilla 30-32. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen yhteydessä 

kootaan verkosto; myös HAL-poliklinikan toimintaan kuuluu verkostoituminen. Potilastietojärjestelmän mu-

kaan v. 2020 Kainuun sotella oli ryhmävastaanottokäyntejä (useampi eri toimija asiakkaan käynnillä) erityi-

sesti perheneuvolassa ja erityisterapiapalveluissa. Ryhmävastaanottojen määristä ei saada luotettavaa tie-

toa, sillä kaikkia käyntejä ei ole eritelty tilastoinneissa yksilö-/ryhmävastaanotoksi, osassa kuntia ei ole tilas-

toa ryhmävastaanotoista tai tilastot ovat puutteellisia.  

Toimijakyselyjen mukaan koetaan yleisesti, että moniammatillinen yhteistyö on sujuvaa silloin, kun toimijat 

ovat tuttuja. Erityisesti neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön koetaan toimivan hyvin. Haasteita yhteis-

työhön tuottaa henkilökunnan vaihtuvuus tai yhteisten aikojen löytyminen. Ennakollisen lastensuojeluilmoi-

tuksen yhteydessä moniammatillista yhteistyötä soten työntekijöiden mukaan edistää työntekijöiden välinen 

tuttuus erityisesti pienimmillä paikkakunnilla. Yhteistyötä haastaa ajanpuute ja epäselvyydet salassapitosää-

döksistä ja asiantuntijoiden roolista. (Väisänen A. 2020. Moniammatillinen yhteistyö ennakollisen lastensuo-

jeluilmoituksen prosessissa. Pro Gradu. UEF.)  

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

ammattilaisten koetaan tekevän toisistaan tietämättä osin päällekkäistä työtä. Verkostossa toimivien am-

mattilaisten työnkuvat eivät ole välttämättä kaikille selviä. Kaikilla ei ole käytettävissä tietoa siitä, missä kaik-

kialla eniten tukea saavat lapset, nuoret ja perheet ovat asiakkuudessa. On mahdollista, että samaa asiaa 

hoitaa useampi eri ammattilainen. Toisaalta osa ammattilaisista kokee, että he joutuvat tekemään myös 

työtä, joka ei kuulu heidän ydinosaamiseensa. Rajalliset resurssit tulisi kohdentaa tarkoituksenmukaisesti.   

Sivistystoimessa oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja soten kanssa. Kun-

tien perusopetuksessa tulisi toimia oppilashuollon ohjausryhmä ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. 

Osassa kuntia koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät kokoontuvat säännöllisesti, parhaimmillaan kaksi ker-

taa/kk, toisaalla ne eivät kokoonnu lainkaan, vaikka laki niin velvoittaa. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat 

käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä, johon kuuluvat myös koulu-

terveydenhuollon, -psykologin ja -kuraattorin palvelut. Koulukuraattorit toimivat sivistystoimen alla. Suurin 

osa Kainuun oppilashuoltotyössä mukana olevista toimijoista kokee koulun arjessa olevan riittävästi tukea.  

Maakuntakeskus Kajaanissa perhekeskusresurssit koetaan sivistystoimessa riittämättömiksi. Yhteistyön su-

juvuutta haastaa sote-toimijoiden suuri vaihtuvuus. Soten resurssivajetta Kajaani on paikannut omilla hank-

keillaan. Kajaanin ulkopuolella koulun arjessa toimivat kokevat, että perhekeskuksista päästään hyvinkin ly-

hyellä varoitusajalla yhteisiin palavereihin sivistystoimen puolelle ja perhekeskusresurssien koetaan pääsään-

töisesti olevan kunnossa, poikkeuksena erityisterapiapalvelut. Soten ja sivistystoimen välisen monialaisen 
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yhteistyön näkökulmasta maakuntakeskuksen ulkopuolella on paljon yhteistyötä tukevia elementtejä. Mah-

dollisuus pikaisiin konsultaatioihin on olemassa ja kynnys ottaa yhteyttä tuttuihin yhteistyökumppaneihin on 

matala. Joillakin paikkakunnilla sotelta toivottiin selkeämpää tiedottamista esimerkiksi ajantasaisista yhteys-

tiedoista, työnkuvauksista ja -prosesseista.  

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.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet, Kehittämistoimenpiteitä on kuvattu kohdissa 1 - 3 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Varhaisen tuen tiimimallia alle kouluikäisille on pilotoitu monialaisesti ja tiimitapaamisiin on osallistuttu mo-

nialaisesti. Toimijoita tapaamisissa on ollut varhaiskasvatuksesta, neuvolasta, perheneuvolasta ja puhetera-

piasta. Myös muut toimintamallin pilotoinnin alkaessa määritellyt toimijat ovat pystyneet sitoutumaan ka-

lenterivarauksiin, mutta heitä ei toistaiseksi ole tarvittu tapaamisissa. Pilotoinnin myötä osa toimijoista on 

päättänyt jäädä pois kalenterivarauksista, mutta ovat kutsuttavissa ja pystyvät järjestämään helposti tulonsa 

tapaamisiin. Pilotoinnin päättyessä (toukok. 2022) Kajaanin työryhmä teki suullista yhteenvetoa kokemuksis-

taan. Tärkeimpinä hyötyinä perheille koettiin se, että asioita pohditaan yhdessä perheen kanssa, perheelle 

annetaan täsmäohjausta ja -tukea sekä palveluohjausta, perheitä kuullaan ja he tulevat kuulluksi, ja toiminta 

on matalan kynnyksen toimintaa. Yhteinen kalenterivaraus nähdään erittäin tärkeäksi tiimin toiminnassa.  

Varhaisen tuen tiimimallia kouluikäisille on kehitetty monialaisesti ja maakunnallisesti sivi-sote yhteistyönä. 

Kehittäminen on perustunut dialogiin ja kehittämisprosessi itsessään on vahvistanut yhteistyötä. Kehittämis-

työhön sitoutuminen on ollut vaihtelevaa. Vajetta on ollut erityisesti sote-toimijoiden osalta, jota on perus-

teltu koronatilanteella ja Hyvinvointialueen valmistelutyöllä. Kehittämisessä ovat olleet mukana soten ja kun-

tien sivistystoimen lisäksi Kajaanin seurakunta ja järjestöjä. Kuopion hiippakunnan kanssa on keskusteltu seu-

rakuntayhteistyöstä ja yhteisten sopimusten tekemisestä Kainuussa toimivien seurakuntien kanssa. Varhai-

sen tuen tiimin jalkautumista suunniteltaessa lastensuojelun mukaan kutsumismahdollisuutta kaivataan 

poikkeuksetta. Sivistyspuolen toimijoilla on epätietoisuutta siitä, mitä tarkoitetaan sosiaalihuoltolain ja toi-

saalta lastensuojelulain mukaisilla palveluilla. Sosiaalipalveluiden monialaista palvelutarpeen arviointia kehi-

tetään Kainuussa Pohjoinen lastensuojelu 20-22 -hankkeessa, jonka kanssa on käyty keskustelua siitä, miten 

Varhaisen tuen tiimiä voisi hyödyntää myös tässä. Jatkossa osassa kunnista Varhaisen tuen tiimiin voi pyytää 

mukaan myös sosiaalityöntekijän, jonka vastuulla on tehdä palvelutarpeen arviointia.  

Varhaisen tuen tiimimallia on pilotoitu Kajaanissa ja toiminnan jalkauttamista muualle Kainuuseen valmistel-

laan kuntakohtaisissa perhekeskustiimeissä. Kuntien välillä on eroja sekä resursseissa että työkäytänteissä, 

joten täysin yhtenäinen toimintamalli koko Kainuun alueelle ei liene mahdollinen.  

Varhaisen tuen tiimin koordinointi olisi hyvä olla maakunnallisen perhekeskustyöryhmän tehtävänä. Samalla 

on hyvä tarkastella perhekeskustyöryhmän tehtäviä ja kokoonpanoa ja täydentää sitä työntekijätason jäse-

nillä sekä perhekeskustiimeistä että oppilashuollon ohjausryhmistä. Nykyisellään ryhmän kokoonpanossa on 

esimiestason edustajia, yksi järjestö- ja yksi sivistystoimen edustaja koko Kainuusta. Ryhmään sitoutuminen 

ei ole ollut riittävän laajaa. Kehittämisen myötä saadaan nykyistä laajempaa näkemystä koko maakunnan 

alueelta, kun mukaan saadaan myös perusopetuksen edustajistoa ja jäseniä useammasta Kainuun kunnasta.  

Sivistystoimen ja soten välistä monialaista yhteistyötä on kehitetty myös strategisella tasolla. Kehittämis-

työssä on ollut mukana Kainuun kuntien sivistystoimen ja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen sekä Kai-

nuun soten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden keskeisimmät avainhenkilöt. Vision ja yhteistyön 
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tavoitteiden asettamisen myötä sivi-sote -strategiaryhmä jatkaa toimintaansa 9/2022 alkaen maakunnalli-

sena perhekeskuksen johtoryhmänä. Strategiset tavoitteet on asetettu ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. 

Yhteistyön jäntevöittämiseksi johtoryhmä on solminut yhteistyösopimuksen. Johtoryhmä jatkaa maakunnal-

lista LAPE-työtä. Sivi-sote yhteistyötä on kehitetty lisäksi ammatti- ja ydintehtäväkuvauksilla, joista on tuo-

tettu yhteenveto ”Perhekeskusverkoston toimijoita Kainuussa - kooste toimijoista ja työnkuvista”. Yhteen-

veto on jaettu kuntiin ja soten yksiköihin hyödynnettäväksi monialaisessa verkostoyhteistyössä.  

Perhekeskusverkoston johdon ja koordinoinnin rakennetta on siis tarkasteltu uudelleen ja päädytty siihen, 

että jatkossa Kainuussa toimii maakunnallinen perhekeskuksen johtoryhmä, maakunnallinen perhekeskus-

työryhmä sekä kunnittaiset perhekeskustiimit. Ryhmien toimintaa, tavoitteita, tehtäviä, viestintää ja tiedon-

kulkua kirkastetaan tulevana syksynä. Kainuun hyvinvointialueen organisoituminen on vielä osin kesken ja 

suunnitteilla on perhekeskusverkoston liittäminen osaksi hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (Hytetu) 

rakennetta tulevalla hyvinvointialueella. Tässä huomioidaan alueellinen yhteistyö.  

 

D  Psykososiaalisten palvelujen menetelmäosaaminen 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Perustason palvelut paranevat. Lieviin ja keskivaikeisiin häiriöihin (masennus ja ahdistus) pystytään vastaa-

maan ajoissa kaiken ikäisten kohdalla. Yhä useampi asiakas saa oikea-aikaisesti oikeatasoista hoitoa. Hoidon 

tarpeen arvioinnin ja hoitoon ohjauksen kehittäminen, hoidon porrastus ja uusien psykososiaalisten mene-

telmien käyttöönotto vahvistaa osaamista, lisää saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta. 

Prosessitavoitteet  

Luodaan pysyvä koulutus- ja menetelmäohjausrakenne perustasolle kaikenikäisille Terapiat etulinjaan -hank-

keen kehittämän terapiakoordinaatio -mallin mukaisesti yhteistyössä OYS-ervan kanssa.  

- Terapia- ja interventionavigaattorit käyttöön 

- Hoidon porrastusmalli lapsille, nuorille, aikuisille 

- Psykososiaalisten menetelmien valinta ja käyttöönotto (koulutukset, ohjaus/mentorointi ja seuranta) 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Koulutettujen menetelmäosaajien – ja ohjaajien määrät 

• Menetelmien käyttömäärät, aloitetut ja läpikäydyt 

• Tarve erikoissairaanhoitoon niistä, jotka aloittaneet ko. menetelmän hoitojakson perustasolla 

• Hoitoon pääsyn aika (jonotilanne) 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Kansallisessa yhteistyössä selvitetään parhaat menetelmät kerätä reaaliaikaista hyvinvointialuekohtaista tie-

toa hankkeen onnistumisesta sekä aggregoida sitä yliopistosairaalan ja kansalliselle tasolle. Koulutetuille 

työntekijöille ja asiakkaille suunnatuilla kyselyillä saadaan tietoa siitä, miten menetelmäkoulutukset ja –oh-

jaukset on otettu käyttöön ja millaiseksi menetelmien potentiaali tuki-/hoitomuotona koetaan. Menetelmien 

kertauspäivillä, koulutettujen tukiryhmien säännöllisillä tapaamisilla ja mentoroinnilla saadaan tiedon ja ko-

kemusten lisäksi ylläpidettyä sekä seurattua menetelmien käyttöä ja osaamista.  
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Hoitoon pääsystä saadaan tieto kysymällä kuntien mtp-yksiköiden jonotilanteet. Aikuisten kohdalla haas-

teena on saada tietoa esh-tarpeesta, koska samat henkilöt tekevät sekä perustason että erikoissairaanhoitoa, 

mutta kaikki tilastoidaan perusterveydenhuoltoon. Yleisellä tasolla nuorten kohdalla saadaan tietoa koulu-

terveyskyselystä; tiedot eivät sellaisenaan kerro masennuksen tai ahdistuksen vuoksi hoitoon pääsyä odot-

tavien tilanteesta. IPC- ja CoolKids -menetelmien käyttöönotto voi näkyä ajan mittaan raskaampien palvelu-

jen jonotilanteessa, jos uusia menetelmäosaajia tulee alueelle riittävästi. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Aikuiset: Kainuun sotessa perustason ja erikoissairaanhoidon mielenterveyden ja riippuvuuksien hoito on in-

tegroitunut v. 2005 ja toteutetaan mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Aikuisten mtp-yksiköissä samat henki-

löt tekevät sekä perus- että erikoistason työtä. Perheneuvola, koulupsykologit ja miekkarit sijoittuvat organi-

satorisesti lasten ja perheiden terveyspalveluihin. Palvelut toimivat samalla tulosalueella yhteisen johdon 

alla. Yhdessä tekeminen ja työparityöskentely esim. lasten ja perheiden tueksi toimii kohtuullisen hyvin.  

Kajaanin mtp-yksikössä asiakkaita on jonossa mielenterveystiimissä toista sataa ja päihdetiimissä parikym-

mentä. Hoitoon pääsyssä on haasteita ja jono elää koko ajan. Hoitotakuun (3 kk) ylittäneitä on vajaa sata, 

pisin on odottanut hoitoa 8 kk. Tarkkaa tilastoa ei saa, koska esim. työparipyynnöt ja nuoret alle 23-vuotiaat 

laitetaan kuuden viikon aikatavoitteella jonolle. Jonossa on myös pois lähteneiden työntekijöiden asiakkaita, 

jotka odottavat uutta työntekijää. Siten todellinen määrä hoitotakuun ylittäneitä on arvioitua pienempi. 

Muut kunnat ovat jonottomia. Tk-vastaanotoilla on mielenterveys- ja päihdeasiakkaita, mutta ei juurikaan 

osaamista hoitaa heitä, eikä mielenterveys- ja päihdehäiriöitä myöskään tunnisteta tarpeeksi. 

Nuoret: IPC-menetelmään on Kainuun soten alueella koulutettu v. 2010 seitsemän henkilöä, joista neljä toi-

mii edelleen 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. Cool 

Kids –koulutettuja perustason työntekijöitä ei ole tullut tietoon Kainuun soten alueelta. 

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

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

logilta/-kuraattorilta 70,8–95,5 %, ka 83,5 %. Toisaalta on koko joukko nuoria, jotka eivät ole lainkaan pääs-

seet em. ammattihenkilöiden puheille; heikoin tilanne on koulupsykologille pääsemisessä (kuva 1).   

Lapset: Ks. työpaketti C Perhekeskustoiminnan tehostaminen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, kohta 1.  

a)                                                                                                 b) 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. a) Avun ja tuen saaminen hyvinvointiin (Kouluterveyskysely). 
  b) Opiskelijahuollon palveluihin pääsy (Kouluterveyskysely). 
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Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Aikuiset: OYS on tehnyt implementaatiokartoituksen. Hankkeessa valitaan alueelle sopivat menetelmät, koo-

taan koulutettavat ja toteutetaan koulutukset ja tarvittavat menetelmäohjaukset OYS-erva tasolla tehdyn 

suunnitelman mukaan. Terapiakoordinaatiomallia on esitelty aikuisten mielenterveys- ja riippuvuuksien hoi-

don johdolle sekä Kajaanin ylepolin virtuaalitiimille. Terapianavigaattoripilotti on suunnitteilla ottaa ensim-

mäisenä käyttöön Kajaanin mtp-yksikössä. Myös virtuaalitiimi on kiinnostunut pilotista.  

Nuoret: Hankesuunnitelman ja PPSHP/NMOK -aikataulujen ja sallimien osallistujamäärien mukaisesti Kainuu-

seen on koulutettu 2 IPT-N osaajaa (psykologi ja psyk. sh/nuorisopsykiatrian pkl), joista psykologi kouluttautui 

myös IPC-menetelmäohjaajaksi.  IPC-ohjaajia on koulutettu 23 eri puolille Kainuuta: 8 kuraattoria (yksi näistä 

ei ole enää kunnalla töissä), 2 koulupsykologia, 3 nuorisopsykologia, 4 miekkaria, 5 kouluterveydenhoitajaa 

ja 1 sosiaalityöntekijä. Menossa on CK-ohjaajakoulutus, johon osallistuu 2 kuraattoria ammattiopistolta, 1 

koulupsykologi ja 1 miekkari. Miekkari lähtee myös CK-menetelmäohjaajakoulutukseen tulevana syksynä.  

Syksyllä -22 on tulossa IPT-N- sekä IPC- ja CK-menetelmäohjaajakoulutukset. Uusien IPC- ja CK-ohjaajien kou-

lutukset vaativat alueelle lisää menetelmäohjaajia. IPT-N koulutukseen on lähdössä yksi ja CK-menetelmäoh-

jaajakoulutukseen yksi henkilö. NMOK kartoittaa koulutusmääriä, koordinoi koulutukseen lähtijät ja sopii Te-

rapiat etulinjaan -hankkeen kanssa lopullisista koulutuspaikkamääristä.   

Lapset: Osaamiskartoitus on tehty OYS:n toimesta 5/2022. Lasten terapiakoordinaatio -malli on keskeneräi-

nen Te -hankkeessa. Odotamme HUS:n ja OYS:n tarkempaa suunnitelmaa etenemisestä. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Aikuiset, Lapset: Ei vielä tuloksia. 

Nuoret: IPT-koulutuksen on suorittanut loppuun ja menetelmää käyttää kaksi henkilöä nuorisopsykiatrian 

poliklinikalta. Kahdella oli haasteita saada asiakkuuksia, joten heillä koulutus jäi kesken. Toinen keskeyttä-

neistä aikoo kuitenkin käyttää menetelmää sopivien asiakkaiden kohdalla. IPC-ohjaukseen koulutetuista 16 

on valmistunut ja seitsemän on menetelmäohjausvaiheessa. Kaikki ovat käyttäneet aktiivisesti menetelmää 

koulutusvuoden ajan. Sen jälkeen menetelmän käyttö näyttää olleen hiipumaan päin.  

Koulutukset, 1. vuoden menetelmäohjaus ja palautteiden keräys on tullut NMOK:lta. 8/22 palautteiden jou-

kossa ei ole ollut kainuulaisten nuorten palautetta. IPC-ohjaajien palautteita (vastanneista 74 % peruskou-

luista, 15 % lukiosta, 11 % ammatillisesta oppilaitoksesta) on Kainuusta tullut 27 ohjauksesta maalisk. -elok. 

väliltä. Ohjauksista 81 % on viety loppuun, keskeytyneitä on ollut 19 % ja lähetteen erikoissairaanhoitoon 

IPC-ohjauksen jälkeen on saanut 15 % ohjatuista. Nuorista 87 % on kokenut hyötyneensä IPC-työskentelystä. 

Korona ja -rokotukset ovat vaikuttaneet osaltaan uusien menetelmien haltuunottoon. Kaikki koulutettavat 

osallistuvat kuitenkin menetelmäohjaukseen. Joissakin tapauksissa sopivien nuorten löytyminen on koettu 

hankalaksi masennusoireiden voimakkuuksien vuoksi. Useat IPC-koulutettavat kokevat, että menetelmää voi 

käyttää soveltaen. Kiinnostusta koulutukseen olisi myös nuorten parissa toimivilla ohjaustyön ammattilaisilla.  

Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan peruskoulun 8.–9. lk., lukion 1.–2. lk. ja ammatillisen oppilaitoksen nuo-

rista on saanut lukuvuoden aikana Kainuussa tukea ja apua hyvinvointiin kouluterveydenhoitajalta/-lääkä-

riltä/-psykologilta/-kuraattorilta 70,8–95,5 %, keskiarvo 79,7 %, (kuva 1a). Heikentymistä on tapahtunut luki-

ossa ja ammattiopistossa. Merkittävin muutos on tapahtunut lukiolaisilla: tuen ja avun saaminen koululää-

käriltä on 14,6 %-yksikköä alhaisemmalla tasolla kuin v. 2019. Ammattilaisille pääseminen on perusopetuksen 

puolella heikentynyt 3,2 %-yksikköä. Lukiossa ja ammattioppilaitoksessa ei ole merkittävää muutosta muu-

toin paitsi ammattiopiston kuraattorille pääseminen on parantunut 8,7 %-yksikköä (kuva 1b). 



30 

 

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

Lievien ja keskivaikeiden häiriöiden oikea-aikainen ja oikeatasoinen hoito ehkäisee oireiden pahenemisen ja 

kroonistumisen sekä vähentää erikoissairaanhoidon tarvetta. 

Prosessitavoitteet, Ks. kohta 1 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Peruspalveluissa käytössä olevat psykososiaaliset menetelmät  

• Kouluterveyskyselyn ja THL:n masennukseen ja ahdistuneisuuteen liittyvät indikaattorit 

• Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden lkm 

• Avohoitokäyntien lkm, psykiatrian laitoshoidon potilaiden ja hoitopäivien lkm 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Kainuussa käytettävät psykososiaaliset menetelmät ovat työtekijäkohtaisia työntekijän osaamisen mukaan. 

Hankkeessa tarkastellaan, monipuolistuuko menetelmävalikoima hankkeen mukana. Kouluterveyskyselyn ja 

THL:n masennuksen ja ahdistuneisuuden indikaattorit kuvaavat, näkyykö uusien menetelmien käyttöönotto 

ehkäisevänä tekijänä lääkkeellisen ja erikoissairaanhoidon tarpeissa. Käynnit työntekijöiden luona eivät kerro 

menetelmien käytöstä ennen kuin käynneistä kirjataan potilastietojärjestelmään toimenpideluokitus.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Aikuiset: Kainuu ensimmäisenä maakuntana yhdisti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaali-

huollon. Kainuun malli otettiin käyttöön v. 2005. Sitä ennen mielenterveystyön osaajat tekivät perustason 

työtä terveyskeskuksissa ja riippuvuuksia hoidettiin A-klinikalla. Kainuun A-klinikka, Suomen ensimmäinen 

kunnallinen A-klinikka, on aloittanut toimintansa 1974. Päihdeyksiköksi nimi muuttui v. 2019. Vuonna 2005 

mielenterveystyön osaajat siirtyivät Kajaanissa terveyskeskuksista psykiatrian poliklinikalle. Psykiatrian poli-

klinikka muutti päihdeyksikön kanssa samoihin tiloihin uuteen sairaalaan syksyllä 2021, jolloin nimi muuttui 

mielenterveys- ja päihdeyksiköksi. Perus- ja erikoistason integraation myötä aikuisten mielenterveys- ja päih-

depalvelujen painopiste on ollut vaikeiden mtp-häiriöiden hoidossa. Terapiakoordinaatiomallin avulla paino-

pistettä on mahdollista siirtää lievien ja keskivaikeiden häiriöiden oikea-aikaiseen hoitoon.  

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa käytetään mm. motivoivaa haastattelua, huolen puheeksi ot-

toa, dialogista vuorovaikutusmallia, tapauskohtaista työryhmätyöskentelyä ja tarpeenmukaista hoitomallia. 

Terveyskeskuksien vastaanotoilla ja ikääntyneiden palveluissa psykososiaalisten menetelmien osaamista ei 

juurikaan ole. Psykososiaalisten menetelmien koulutuksilla osaamista pystytään vahvistamaan ja lisäämään. 

V. 2021 depressiolääkkeistä korvausta saaneita oli 25-64 -vuotiaissa kainuulaisissa 9,7 % vastaavan ikäisestä 

väestöstä. Aikuisten mielenterveyden avohoitokäyntejä oli 927/1000 18 vuotta täyttänyttä. Päihdehuollon 

avopalveluissa asiakkaita oli 10/1000 vastaavan ikäistä. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä psykiatrialla 

oli 90/1000 18 vuotta täyttänyttä. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä oli 18-24 -vuotiaissa 687/1000 vastaa-

van ikäistä, 25-64 -vuotiaissa vastaavasti 492 ja 65-74 -vuotiaissa 157. Psykiatrian laitoshoidon potilaita/1000 

vastaavan ikäistä oli 18-24 -vuotiaissa 9, 25-64 -vuotiaissa 6 ja 65-74 vuotiaissa 4.  

Nuoret: Kainuussa käytössä olevia menetelmiä ovat mm. lapset puheeksi –menetelmä, erilaiset haastattelut, 

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

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

ammattiopistolla soveltaen joitakin osia tarpeen mukaisesti.  
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Vähintään kaksi viikkoa kestänyttä masennusoireilua on v. 2019 kainuulaisista peruskoulun 8–9 -luokkalai-

sista ollut n. 19,2 %:lla, lukion 1–2 -luokkalaisista 15,5 %:lla ja ammattiopiston opiskelijoista 14,5 %:lla. Ko. 

ikäryhmän nuorista joka kolmas on käynyt kouluterveydenhoitajalla ja joka viides koululääkärillä muuten kuin 

terveystarkastuksessa; koulukuraattorilla ja –psykologilla nuorista on käynyt noin joka kymmenes (kuva 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Opiskeluhuollon palvelujen käyttö (Kouluterveyskysely). 

Depressiolääkkeistä korvausta saaneita on Kainuussa ollut 13–17 -vuotiaissa 3,5 % ja 18–24 -vuotiaissa 5,4 % 

vastaavan ikäisestä väestöstä. Tuhatta 13–17 -vuotiasta kohti on 13–17 vuotiailla ollut nuorisopsykiatrian 

avohoitokäyntejä 1 676, psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä 759 ja potilaana on ollut 13.  

Lapset: Lasten palveluissa käytössä on mm. Varhainen vuorovaikutus (VaVu), Huolen puheeksiotto- ja Lapset 

puheeksi –menetelmät, Vakautta vanhemmuuteen ryhmätoimintoja traumatisoiduille vanhemmille, Voima-

perheet -toimintamalli Turun yliopiston tuella, Perheneuvolassa perhekoulu, Theraplay menetelmä, Barna-

hus -toiminnan kautta tuodut traumafokusoidut menetelmät ja lastensuojelussa systeeminen toimintamalli. 

V. 2021 depressiolääkkeistä korvausta saaneita 0-12 -vuotiaita oli kuusi. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-

tejä, lastenpsykiatria oli 216/1000 0-12 -vuotiasta. Psykiatrian laitoshoidon potilaita oli 2/1000 0-12 -vuoti-

asta. Psykiatrian laitoshoidon hoitopäiviä oli 0-6 -vuotiaissa 27 ja 7-12 -vuotiaissa 152 /1000 vastaavan ikäistä.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet,  Ks. kohta 1 

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Aikuiset, Lapset: Ei vielä tuloksia. 

Nuoret (v. 2021): IPT-koulutettavien asiakkuuksissa kaksi nuorta ei ole halunnut käydä terapiaprosessia lop-

puun saakka, koska on kokenut vointinsa kohentuneen tai on kokenut saaneensa käynneistä apua ja keksinyt 

sitä kautta hyviä keinoja parantaakseen oloaan. Toiselle näistä oli sovittu kontrolliaika kuukauden päähän.  

IPC-koulutettavien palautteessa näkyy, että on vaikeaa saada työskentelyä viikoittain: tulee poissaoloja, tet-

viikkoa, oma kalenteri ruuhkautuu jne. Keskeytyneissä asiakkuuksissa asiakas on kokenut voinnin kohentu-

neen ja halunnut lopettaa käynnit keskittyen esim. peruskoulun viimeisen vuoden opintoihin. Muutama asia-

kas ei ole halunnut aloittaa IPC:tä, koska on kokenut aiemmalla aloitetun hoitosuhteen jo toteuttavan sa-

mankaltaista työskentelyä vaikkakin ilman IPC-strukturoitua mallia. Useissa palautteissa todetaan, että IPC-

prosessin päätyttyä nuoren kanssa jatketaan seurantakäyntejä joko oppilaan tarpeen mukaan tai säännölli-

sesti. On myös mainintoja lähetteistä nuorisopsykiatrian poliklinikalle. Palautteiden mukaan IPC toimii lie-

vissä masennuksissa, mutta ei asiakkaille, joiden vointi on jo haasteellinen ja/tai monioireinen. 
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Vähintään kaksi viikkoa kestänyt masennusoireilu on lisääntynyt Kainuussa ollen vv. 2019/2021 peruskoulun 

8-9 -luokkalaisilla 19,2/21,5 %, lukion 1-2 -luokkalaisilla 15,5/22,0 % ja ammattiopisto-opiskelijoilla 14,5/20,7 

%. Ko. 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). Kouluterveydenhoitajalla/-lääkärillä käynnit muuten kuin terveystarkastuksessa ovat lisääntyneet 

vajaalla prosenttiyksiköllä lähtötilanteeseen nähden. Koulukuraattorilla ja –psykologilla käynnit ovat nous-

seet lukiolaisilla ja ammattiopiston opiskelijoilla 3,1 %-yksikköä.  

Depressiolääkkeistä korvausta saaneiden määrä on Kainuussa nousussa, ollen vv. 2019/2020/2021 13–17 -

vuotiaissa 3,5/4,1/4,8 % ja 18 - 24 -vuotiaissa 5,4/6,0/7,0 % vastaavan ikäisestä väestöstä. Tuhatta 13–17 -

vuotiasta kohti on 13–17 -vuotiailla ollut nuorisopsykiatrian avohoitokäyntejä 1676/1597/1500, psykiatrian 

laitos hoitopäiviä 759/776/700 ja potilaana on ollut 13/17/15.  

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Terapiakoordinaatiomalli strukturoi, selkeyttää ja parantaa palveluiden laatua. Psykososiaalisten menetel-

mien osaaminen ja systemaattinen käyttö vahvistaa toiminnan vaikuttavuutta. 

Prosessitavoitteet  

Interventio- ja terapianavigaattori, hoidon porrastusmalli ja uudet psykososiaaliset menetelmät on otettu 

käyttöön ja osaamista on vahvistettu. Vaikuttavuutta arvioidaan systemaattisesti. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Asiakastyytyväisyys ja –kokemus 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Asiakastyytyväisyyttä ja –kokemusta kartoitetaan kyselyillä. Pidemmällä tarkastelujaksolla mittareina voisi-

vat toimia esim. lastensuojeluasiakkuuksien lkm ja esh-lähetteiden määrä (lasten ja nuorisopsykiatria). 

HELLÄ-aika näiden tarkasteluun on liian lyhyt. Lisäksi lähetteiden määrä ei ole yksiselitteinen mittari, koska 

lähetteen saaneissa asiakkaissa on muitakin kuin masennus- ja ahdistusoireisia. Lastensuojeluasiakkuudet 

kertovat lasten hyvinvoinnin puutteen ohella vanhempien ja koko perheen voinnista. Vaikuttavuutta kuvaa-

vat kohdassa 2 nimetyt indikaattorit. Vaikeutena on todentaa hankeajan puitteissa ja nykyisillä kirjauksilla, 

johtuvatko mahdolliset muutokset indikaattoreissa juuri hankkeen toimenpiteistä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Aikuiset: Kajaanissa aikuisten mtp-palveluissa henkilökunnan suuri vaihtuvuus tuo osaamisen tasoon vaihte-

lua, sillä hoitajapulan vuoksi on rekrytoitu esimerkiksi vastavalmistuneita tai vähän kokemusta omaavia hen-

kilöitä. Mt- ja päihdeyksiköissä ”kaikki hoitaa kaikkia” -menettely voi viedä pohjaa tasavertaiselta ja laaduk-

kaalta hoidolta, koska osaaminen ei kohdennu oikein osaamistason vaihtelun ja vähäisten resurssien vuoksi. 

Nuoret: IPC-koulutuksen saaneet ja menetelmää käyttävät ammattiopiston kuraattorit kokevat intervention 

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

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

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

Lapset: Ks. työpaketti C Perhekeskustoiminnan tehostaminen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, kohta 3. 
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Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Aikuiset, Lapset: Ks. kohta 1 

Nuoret: Kaikille koulutettaville on asetettu tavoitteeksi asiakkuudet, joiden kohdalla interventio toteutetaan. 

Asiakaskyselyt on jaettu työntekijöille syyskuulla 2021.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Aikuiset, Lapset: Ei vielä tuloksia. 

Nuoret: IPT ja IPC eivät olleet koulutettaville entuudestaan tuttuja, mutta palautteen mukaan ”tuttuja työ-

menetelmiä on nyt laitettu ohjatusti tiiviimpään pakettiin”. Koulutettavien mukaan IPT/IPC on selkiyttävä, 

hyvä lyhytkestoinen työväline. Nuoret ovat suhtautuneet myönteisesti menetelmiin ja aktivoituneet työs-

kentelyyn. Menetelmien käyttöä helpottaa, jos nuori on avoin, puhelias, kykenee itsereflektioon ja osaa sa-

noittaa tuntemuksiaan. Psykiatriset sairaanhoitajat kokevat, että heidät olisi pitänyt kouluttaa IPT:hen.  

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

Kainuussa on jo malli, missä aikuisten kohdalla perustaso ja erikoissairaanhoito on yhdistetty. Tavoitteena on 

saada menetelmät osaksi hoitopolkuja. Psykososiaalisten menetelmien osaamisen vahvistaminen tapahtuu 

laaja-alaisesti eri ikäisten parissa toimivien ammattilaisten kanssa.  

Prosessitavoitteet 

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

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Uusien menetelmien osaajien verkoston koko, toimivuus, moniammatillisuus ja yhteistyö 

• Toimijaverkoston saama hyötykokemus 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Kyselyllä kerättävillä tiedoilla peilataan osaajaverkoston laatua, laajuutta ja yhteistyötä.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Toimijat, joille psykosos. menetelmien nähdään soveltuvan ohjaavana tai terapeuttisena menetelmänä: 

- Neuvola, perheneuvola, varhaiskasvatus 

- Lastensuojelu ja tehostettu perhetyö 

- 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 

- Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut 

- Terveyskeskusten vastaanotot/Ylepoli Kajaanissa 

- Ikäihmisten palvelut 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Aikuiset, Lapset: Ks. kohta 1. Terapiakoordinaation perehdytykset ja verkostoituminen menossa kansallisesti. 
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Nuoret: IPC-koulutuksiin on osallistunut ammattilaisia sotesta ja kunnista. THL:n ohjeita tulkiten koulutetta-

vista sulkeutuivat pois ohjaavaa työtä tekevät ammattilaiset. IPT- ja IPC –koulutus ml. menetelmätyönohjaus 

tulee OYS-ervalta kohdan 1 mukaisesti. Koulutusten järjestäjä on järjestänyt koulutettavien esimiehille tilan-

nekatsaukset. Hanke on järjestänyt tilannekatsaus-/vertaistukipalaverit IPC-koulutettaville.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset 

Aikuiset, Lapset: Ei vielä tuloksia. 

Nuoret (tulokset v. 2021): Koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä koulutuksiin ja menetelmätyöohjauksiin. Asia-

kastyön ja siihen liittyvän menetelmäohjauksen on koettu auttavan sisäistämään menetelmien ideaa. Koulu-

tuksiin osallistumista rajoittaa lukkoon lyödyt koulutuspäivämäärät ja ehdoton 100 % läsnäolovelvollisuus. 

 

E  Hyte -työn vaikuttavuuden parantaminen 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus 
2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

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

ikäihmisen (> 70 v) hyvinvoinnista ja palvelutarpeista sekä palvelujärjestelmän toimivuudesta. Tietojen poh-

jalta pystytään kohdentamaan oikeita tukitoimia oikea-aikaisesti niitä tarvitseville. Toiminta tähtää kotona 

pärjäämisen tukemiseen, ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen tukeen.  

Prosessitavoitteet  

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ikäihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinninvoinnista, soveltaa kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin edistämisen mallia ja jatkokehittää sitä niin, että käyttöön saadaan osallistava ja vai-

kuttava ikääntyneiden HyVo-toimintamalli. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• HyVo -käyntien/käyttäjien määrä 

• Viestintäkeinot ja niiden toimivuus, digitaalinen neuvonta ja ohjaus  

• Uusien toimintakykyä edistävien palvelujen määrä 

• HyVo –palvelun saatavuus, toimintamalli otettu käyttöön/ei ole otettu käyttöön 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Lähtötiedot saadaan Kainuun soten vanhuspalveluiden tilastoista ja kyselyillä vanhuspalveluiden vastuuhen-

kilöiltä. Hankeaikaiset tiedot saadaan hankedokumentoinnin kautta. Uusien toimintakykyä edistävien palve-

lujen määrässä uudistettu HyVo-toiminta ei ehdi näkyä hankeaikana.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

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

kertovat esim. muistiin tai ravintoon liittyvistä asioista; pienissä kunnissa ei ole erillisiä infotilaisuuksia, vaan 

pieniä ryhmiä, joissa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden jälkeen on yksilöhaastattelut, joissa kuul-

laan asiakkaan tilanteesta ja hyvinvoinnin tilasta ja kerrotaan erilaisista palveluista ja niiden järjestämista-

voista. Haastattelun lisäksi järjestetään fyysisen toimintakyvyn mittaukset.  
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Osallistujat (> 75 v) poimitaan väestörekisteristä. Näistä kotihoidon piirissä olevat tarkistetaan potilastieto-

järjestelmästä. Viestintäkeinoina ovat lehtijutut, kutsukirjeet ja yhteydenotto puhelimitse. Kutsukirjeiden 

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

Myös osallistujan itsenäinen ajanvaraus on mahdollinen. Viestinnällä tavoitetaan kaikki kohteena olevat hen-

kilöt. Toimintaa arvioidaan osallistujamäärällä. HyVo-toimintaan osallistuu n. 1/3 kutsutuista. HyVo-toiminta 

loppuu nykymuotoisena v. 2021 alussa, sillä taloudelliset panokset ja vaikuttavuus kohtaavat huonosti.  

Pohdinnan paikkoja: Ketkä olisivat toiminnan tarkoituksenmukaisia kohderyhmiä? Missä on palvelun koti-

pesä sotessa? Infotilaisuuden jakaminen etäyhteydellä muihin kuntiin? Jatkuva aktiivinen kysely puuttuu: 

kutsukirje tulee vain kerran, kun täyttää 75 vuotta, ja jos ei saavu/pääse sillä kerralla mukaan, tilaisuus on 

menetetty. Ryhmiin osallistuvat aktiiviset 75-vuotiaat. Löytämättä jäävät mahdollisten interventioiden tar-

peessa olevat. Tilannetta kotona ei nähdä: elinolosuhteet, tietotekniset mahdollisuudet, yksinäisyys, päihteet 

jne. Miten osallistetaan asiakkaat, joilla tai joiden lähipiirissä on. päihdekäyttöä, lähisuhdeväkivaltaa tms.? 

Ikäihmisten kotona asumiseen on myös puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa. Li-

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

tavattavissa verkkosivuilla ilmoitettuina ajankohtina ilman ajanvarausta. Asiakasohjaajat neuvovat, ohjaavat 

ja tukevat kuntalaisia asioissa, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Samalla tar-

jotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa ja kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Ikäihmisten HyVo-toimintamallin kehittämisen pohjana oli ryhmämuotoinen, osallistava PromeQ -malli*, jota 

kehitettiin kehittämisryhmässä ja työpajoissa, joissa oli mukana +70 v ikäihmisiä, hyte- ja sote-toimijoita, 

päättäjiä sekä kuntien, järjestöjen ja soten edustajia. Ryhmämuotoista palveluohjausta pilotoitiin Kajaanissa 

ja Hyrynsalmella +70-vuotiaiden hyvinvointiryhminä. Palveluohjausmalli mallinnettiin ja yhdistettiin politiik-

kasuositukseen, joka on jaettu hankkeen ohjausryhmälle, yhtymähallitukselle, aluehallitukselle/-valtuustolle 

ja kuntien hyte-koordinaattoreille. HyVo-toiminnan kehittäminen huomioineen on kuvattu tarkasti loppura-

porttiin, joka jaetaan soten virkamiehille. *www.uef.fi/vaikuttavuudentalo/julkaisut 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Kehittämisryhmässä, työpajoissa ja piloteissa saatiin tietoa ikäihmisten hyvinvointia heikentävistä tekijöistä 

Kainuussa ja toisaalla hyvinvointia edistävistä toimenpiteistä ja palveluista. Tiedot on koottu politiikkasuosi-

tukseen. HELLÄ-hankkeen resursseilla jää avoimeksi, ketkä vastaavat ikäihmisten HyVo-toiminnasta sotessa/ 

sote-yhteistyössä. Myös uuden palveluohjausmallin käyttöönotto/soveltaminen jää avoimeksi, jolloin sen 

vaikutusta uusien sote-palvelujen kehittämiseen ei ole hankkeessa odotettavissa. Toimintamallin käyttöön-

ottaminen/soveltaminen edellyttää pohdintaa, miten ikäihmiset ja erityisesti vähemmän aktiivit tai syrjään 

vetäytyvät saadaan toimintaan mukaan. Toimintamallin perusrutiineihin tulisi saada systematiikka, jolla toi-

minnan järjestäminen olisi kestävää suhteessa osallistujamääriin. Tiedon tarve ja saatavuus puhuttiinpa sit-

ten soten tai kuntien palveluista ei ikäihmisillä selvästikään kohtaa riittävän hyvin. 

Neuvontaa ikääntyneiden palveluihin Kainuun sote jatkaa puhelimitse, sähköpostitse ja matalan kynnyksen 

infopisteillä, joita asiakasohjaajat pitävät seitsemässä toimipisteessä eri puolilla Kainuuta. Niissä kuntalainen 

saa lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa tiettyinä päivinä (ei siis ole käytössä jatkuvasti), mutta ne eivät ole 

kohtaamispaikkoja, jossa olisi yhteinen asukastila tai olohuone. 

http://www.uef.fi/vaikuttavuudentalo/julkaisut
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3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet 

HyVo-toiminnalla saatavaa tietoa käytetään johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä. Tietoa hyödynnetään 

ikäihmisten hyvinvoinnin vahvuuksien, tarpeiden ja kotona pärjäämisen kokonaiskuvan tunnistamiseen sekä 

palvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on myös terveys- ja hyvinvointierojen kaventuminen.  

Prosessitavoitteet  

Kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen vahvistaminen alueella. Ikäihmisten osallistaminen kehittämiseen. 

Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen indikaattoreilla, joilla tunnistetaan, miten kunnat ja sote tekevät 

hyte-työtä ikäihmisten näkökulmasta ja tehdäänkö hyvinvoinnin edistämiseksi oikeita asioita. Tiedolla johta-

minen. Hyte- ja sote-toimijoiden osaamisen vahvistaminen yhteiskehittämisen ja koulutuksen avulla. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Asiakaskokemus ja työntekijöiden kokemukset uudistuneesta HyVo-toiminnasta 

• Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuusindikaattorit soveltuvin osin 

• Koulutukseen osallistuneiden määrä ja monialaisuus sekä osallistujien kokemukset koulutuksesta 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Asiakas- ja työntekijäkokemukset saadaan muistiinpanoilla ja kyselyillä. Hyvinvointia edistävien vv. 2015-

2017 kotikäyntien hyödyistä on tehty tutkielma Kainuulaisten ikääntyneiden kuvaus hyvinvointia edistävistä 

kotikäynneistä, S. Huotari, 2019 UEF. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta ei ole ollut indikaatto-

reita, joilla seurata HyVo-toiminnan ennaltaehkäisevää vaikutusta. Koulutuksiin osallistuneiden määrä, mo-

nialaisuus ja kokemukset saadaan kyselyillä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

S. Huotarin opinnäytetyön (2019) mukaan ikääntyneet ovat saaneet vv. 2015 – 2017 HyVo-kotikäynneillä 

kotona selviytymistä tukevaa tietoa ja hyötyneet käynneistä tukitoimien kartoituksen ja aloituksen vuoksi. 

Huomionarvoista on, että esim. vahvistavan palautteen saaminen omista voimavaroista on sellaisenaan vah-

vistanut käsitystä omasta toimintakyvystä. On myös tullut tunne arvostuksesta ja huolenpidosta. Hyvinvoin-

tia edistävien kotikäyntien kehittämisessä on noussut esiin kohdassa 1 mainittu tarve kohderyhmän hetero-

geenisyyden ja yksilöllisyyden huomioimisesta (ikäihmisten kunto, saadun tiedon ajankohtaisuus, kiinnostus 

terveyden edistämistä kohtaan, tiedon merkityksellisyys/tuttuus jne.).   

Työntekijät kokevat palveluohjauksen osaamisen hyväksi, mutta ikäihmisiltä kerättyä tietoa ei hyödynnetä: 

organisaatiossa ja sen eri tasoilla on tietämättömyyttä toimintatavasta ja kerätystä tiedosta. Tehdään hukka-

työtä, mikä turhauttaa henkilöstöä. Laadun ja vaikuttavuudenkin kannalta tulisi tarkastella uudelleen, mikä 

ikäryhmä olisi otollisin HyVo-käynneille. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Ks. kohta 1. Ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaavat indikaattorit on tunnistettu ja täsmennetty. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Ikäihmisten palveluohjausryhmiin osallistumisen ajavana voimana kuului yksinäisyys, tiedon tarve ja vaikut-

tamisen halu. Ryhmätoiminta tavoitti aktiivisia, hyväkuntoisia ihmisiä. Ryhmätapaamisten koettiin mm. 
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selkeyttäneen palvelurakenteita, tuoneen kontakteja ihmisiin ja irtautumista arjesta sekä tuoneen iloa pei-

laamalla omia kokemuksia muiden ryhmäläisten kokemuksiin. Luokkaa 4/5 kiinnostui jatkosta. Ryhmien oh-

jaamisessa kahden ohjaajan työparimalli osoittautui toimivaksi. Ryhmätoiminnan käytännönjärjestelyt (vies-

tintä, kutsut, ohjaajat, tilat, ohjelmat jne.) vaativat runsaasti henkilöresurssia. Ryhmätapaamisten järjeste-

lyissä tärkeitä ovat toiminnalliset tilat ja kuljetus-/kulkemisasiat.  

Sosiaalisen laadun vaikuttavuusindikaattoreista ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaaviksi indi-

kaattoreiksi täsmentyivät seuraavat. Sosioekonominen turvallisuus: toimeentulon turvallisuus ja tulojen riit-

tävyys, terveys- ja sosiaalipalvelujen riittävyys ja iäkkään tyytyväisyys. Sosiaalinen osallisuus: yksinäisyys, syr-

jintä, osallistuminen järjestö- ym. sosiaaliseen toimintaan, tyytyväisyys vapaa-ajan palveluihin. Sosiaalinen 

valtaistuminen: kyvykkyys ja toimintamahdollisuudet, elintapojen terveellisyys, osallistuminen terveyden 

edistämisen toimintaan, riittävä tieto palveluista. Yhteiskunnallinen koheesio (eheys): luottamus toisiin ihmi-

siin, luottamus julkiseen valtaan ja toisten auttaminen. 

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Kokonaisvaltaisen hyvinvointikäsityksen yhteinen ymmärrys, HyVo-toimintamallin yhteiskehittäminen ja toi-

mijoiden 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 

• Sidosryhmätyöskentelyn kokemukset ja tyytyväisyys 

• Kokemukset tiedon kulusta toimijoiden ja sidosryhmien välillä 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Yhteistoiminnan laatu ja laajuus sotessa kuvataan vanhuspalveluilta saaduilla tiedoilla. Hankkeen aikaisen 

sidosryhmätyöskentelyn toteutumisella arvioidaan valmiuksia ja halukkuutta osallistua HyVo-toimintaan.   

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

Kotona asumista tuetaan kohdassa 1&2 kuvatulla palveluohjauksella. Moniammatillista ja verkostoyhteis-

työtä on tehty ohjauksen sisällön tuottamisessa. Yhteistyössä kunnan liikuntatoimen kanssa on järjestetty 

kuntosaliryhmiä. Ikäinstituutin kanssa on tehty yhteistyötä 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 fy-

sioterapeutti ovat käytettävissä HyVo-toiminnassa. Kehittämiskohteita: Yhteistoiminnassa poikkeavuuksia 

kuntien välillä. Hyte -työ ja HyVo –toiminta voivat olla erillisiä niin, ettei niillä ole yhdyspintaa. HyVo-toimin-

nan yhteistyökumppaniksi Kainuun soten geriatrinen osaamiskeskus? Seniorineuvola? 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Ks. kohdat 1-3.  Kehittämisyhteistyö UEF/Vaikuttavuuden talon kanssa päättyy HELLÄ-hankkeessa 10/2022. 



38 

 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

Kainuulle soveltuvan HyVo-toimintamallin kehittämisessä hyödynnettiin osallistavia menetelmiä. Sidosryh-

mille järjestettyyn työpajaan kutsuttiin laajasti mukaan alueen sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurialo-

jen toimijoita kunnista, järjestöistä ja oppilaitoksista (osallistujia 42, joista työpajatoimintaan osallistui 30). 

Ikäihmisten työpajoissa osallistujia oli eri kunnissa yhtä aikaa yht. noin 70. Työpajoja ohjasivat vapaaehtoiset 

fasilitaattorit (12 hlöä) eri kunnista, Kainuun sotesta ja Kainuun ammattikorkeakoulusta. Toimijoiden ja ikäih-

misten yhteiseen työpajaan osallistui 80 henkilöä eri kunnista. Kajaanissa ja Hyrynsalmella pilotoidut ikäih-

misten hyvinvointiryhmät toteutettiin sidosryhmäyhteistyönä (sote, kunta/kaupunki, 3. sektori ja KAMK).  

Keskustelu siitä, kenelle HyVo-toiminta kuuluu Kainuun sotessa (keitä se koskee, kuka siitä vastaisi), on 

avoinna. Aiemmin sitä ovat tuottaneet vanhuspalvelut. Sidosryhmien sitoutuminen sekä soten sisällä että 

soten ulkopuolella on merkittävin syy, miksi HyVo-toiminnan jatkaminen jää hankkeessa avoimeksi. Kokeiltu 

toimintamalli vaati resursseja ja järjestelyjä ohjaajilta tapaamisten lisäksi myös tapaamisten välissä. 

   

F. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuksien hoidon kehittäminen 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Keskeisin hyötytavoite on palvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen sekä ehkäisevän työn te-

hostuminen. Hankkeessa keskitytään erityisesti päihdepalveluiden ja riippuvuuksien hoidon kehittämiseen.  

 Prosessitavoitteet   

1. Tilannekuva: päihde- ja riippuvuuksien hoidon tarve, palvelujen saatavuus, -valikoiman uudistamistarve.  

2. Hoito- ja palveluprosessin kuvaaminen yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisätään asiakas-

osallisuutta kehittämistyössä ja operatiivisessa toiminnassa. 

3. Palvelutarpeen tunnistamisosaamisen vahvistaminen (työmenetelmät, mittarit). Vahvistetaan laajaa 

yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa. 

4. Lisätään päihde- ja riippuvuuksien hoidon tietoisuutta ja näkyvyyttä palvelukokonaisuuksista mm. uu-

distamalla verkkosivuja. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

Palveluiden saatavuutta voidaan mitata seuraamalla jonotusaikoja hoitoon pääsyssä. Saatavuutta voidaan 

tarkastella myös informatiivisen saatavuuden näkökulmasta – onko palveluista riittävästi tietoa ja miten hel-

posti tieto on löydettävissä. Fyysiseen saatavuuteen puolestaan vaikuttaa palveluiden esteettömyys, välimat-

kat ja mahdolliset digipalvelut. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kohdalla palveluiden saatavuuteen vai-

kuttavia asioita ovat erityisesti kokemuksellinen saatavuus eli asiakkaiden kokemukset hoitoon hakeutumi-

sesta sekä pelko stigmasta ja palveluviidakkoon katoamisesta. ”Riippuvaisen ihmisen motivaatio-ikkuna hoi-

toon hakeutumisen suhteen voi olla hyvin lyhyt. Silloin, kun se ikkuna on auki, hoitoon pitäisi päästä heti”.  

Palveluihin hakeutumista voidaan pelätä tai viivytellä, koska ajatellaan sen johtavan ongelmiin viranomaisten 

kanssa. Hoidon tarpeen ollessa ilmeinen asiakkaan taloudellinen tilanne ei myöskään saa olla esteenä.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Hyödynnetään ESMS-R-kartoituksen tuloksia, THL:n päihdetilastollista vuosikirjaa ja muita THL:n julkaisuja 

sekä Kainuun soten omien tilastoja ja kyselyjä. Tarkastellaan vastauksia Mielenterveysstrategian 2020-2030 

sekä Päihde- ja riippuvuusstrategian 2021 pohjalta.  
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Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Kainuussa mielenterveys- ja päihdepalveluista hieman yli puolet (52 %) on Kainuun soten tuottamia, n. kol-

masosa yksityisen sektorin ja 15 % yhdistysten ja säätiöiden tuottamaa. Kainuun soten mtp-palvelut ovat 

MIELI-suunnitelman mukaisesti avohoitopainotteisia eikä hoitoon hakeutumiseen tarvita lähetettä. Yli puolet 

Kainuun soten aikuisten mtp-palvelujen henkilöstöresurssista työskentelee ”yhden luukun periaatteella” yh-

distetyssä mtp-yksikössä. Kainuun soten alueella mtp-palvelujen päivätoiminnoista 75 % on yhdistysten tai 

säätiöiden tuottamaa palvelua.  

Päihdehuollon asiakkaiden määrä avopalveluissa on pysytellyt Kainuussa viimeisten kolmen vuoden (2019-

2021) aikana samansuuruisena 1000 asukasta kohden: 10,4 - 10,5 - 10,3, joka herättää epäilyksen siitä, ettei 

hoidon piirissä ole riskikäyttäjiä, jotka hyötyisivät palveluista.  Vuonna 2020 Kainuussa oli Suomen suurimmat 

luvut päihdesairauksien aiheuttamista sairaalahoidoista sekä terveyskeskusten vuodeosastoilla että erikois-

sairaanhoidossa: 45,5 hoitopäivää 1000 asukasta kohti (koko maassa 25,8). Päädiagnoosina oli alkoholin tai 

huumeiden käytöstä aiheutunut sairaus 232 asiakkaalla, hoitojaksoja oli 464 ja hoitopäiviä 3261.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Hankesuunnitelman pohjalta on muotoiltu tavoitteet/toimenpiteet, joiden saavuttaminen hankeaikana on 

realistista. Vuoropuhelu 3. sektorin ja järjestötoimijoiden kanssa on ollut vilkasta ja heidän mukaan ottami-

nen kehittämiseen on onnistunut helposti. Aitoon, luottamukselliseen vuoropuheluun on yhteinen tahtotila.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Tavoitteena on lisätä palvelutarpeen tunnistamista ja ehkäisevää päihdetyötä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Hankkeen aikana vahvistetaan riippuvuuksien ja riskikäyttäjien (sis. rahapelaamisen) tunnistamista sekä mie-

lenterveys- ja päihdehoidon osaamista vastaanottotoiminnassa vrt. työpaketit A, C ja D.  

Prosessitavoitteet , Ks. kohta 1  

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• AUDIT/ AUDIT-C ja muiden näyttöön perustuvien menetelmien käyttö Kainuun sote-palveluissa 

• Ohjaus eri palvelumuotoihin/asiakaspalaute: onko saanut tietoa vertaistuesta ja järjestötoiminnasta 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Henkilökunnan koulutustoiveet ja –palaute. Asiakaspalaute. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Ehkäisevä päihdetyö on laaja kokonaisuus, eikä sotessa ole aina ollut käsitystä siitä, kuka sitä tekee. Ehkäisevä 

päihdetyö on lakisääteistä toimintaa kunnille ja v. 2023 alusta myös Hyvinvointialuille. Hyvinvointialueilla tu-

lee huolehtia paitsi kuntien ja hyvinvointialueen Hytetu-työn yhteensovittamisesta ja kuntien tuesta myös 

siitä, että ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan eri ikäisten ihmisten sote-palveluissa. Onnistuakseen monia-

lainen ja verkostomainen ehkäisevä työ vaatii niin kunnissa kuin hyvinvointialueilla sitä koordinoivan henki-

lön tai työryhmän. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään sote-palveluissa osana yleistä ehkäisevää työtä, haittojen 

vähentämistä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Ehkäisevään työhön kuuluu mm. yleinen ehkäisy ja oma-apu, ris-

kiehkäisy, haittojen ehkäisy ja arjen tuki sekä hoito ja kuntoutus. Sotessa ehkäisevän päihdetyön tavoitteena 
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on sekä yleinen kansalaisviestintä ja tiedottaminen, tiedon ja tuen antaminen, riskien tunnistaminen että 

haittojen ehkäisy ja vähentäminen eri tavoin ja menetelmin. Ehkäisevän päihdetyön näyttöön perustuvia me-

netelmiä ovat mm. päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksiotto, mini-interventio ja vanhemmuuden 

tuen mallit (kuten lapset puheeksi). Ehkäisevää työtä tehdään myös erityistason päihde- ja mielenterveyspal-

veluissa sekä sosiaalihuollossa haittojen vähentämisen ja kuntoutuksen tai arjen tuen osana. 

Sote-palveluissa on ollut yleisesti käytössä mm. alkoholin ongelmakäytön seulomisessa AUDIT eli 10 kysy-

mystä alkoholista. Käypähoitosuosituksen mukaan AUDIT:sta johdettu lyhyt, kolmen ensimmäisen kysymyk-

sen sarja (AUDIT-C) on myös tehokas. Näiden kysymysten esittämiseen ei ajallisesti mene kauan, enemmän-

kin lienee kysymys siitä, onko työntekijällä valmiuksia ottaa asiaa esille ja keinoja toimia, jos asiakas kertoo 

avuntarpeestaan. Tulevaisuuden sote-keskuksessa voisi olla slogan ”meillä otetaan päihteet puheeksi”. Tästä 

syystä puheeksiottamisen tulisi kuulua jokaisen sote-työntekijän perehdytykseen ja sisäiseen koulutukseen.  

Tavoitteena on saattaa vertaistuki ja järjestötoiminta osaksi palveluverkkoa. Kainuun soten aikuisten mielen-

terveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon asiakaspalaute 11/2021 (THL): Olen saanut tietoa vertaistuesta, 

jota voi saada tilanteen kokeneilta: Täysin eri mieltä Kuhmo 30 %, Kajaani 11 %, Sotkamo 6 % ja Suomussalmi 

8 % (koko Suomi 11 %). Olen saanut tietoa minulle sopivista arkeen tukea antavista järjestöjen palveluista: 

Täysin eri mieltä Kuhmo 26 %, Kajaani 4 %, Sotkamo 3 % ja Suomussalmi 3 % (koko Suomi 7 %). 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen koskettaa laajasti sote-kenttää, ja tästä syystä eri työpakettien ja 

hankkeiden kanssa on aloitettu puheeksiotto -kampanjan ja koulutuksen suunnittelu teemalla ”HELLÄsti 

huoli puheeksi”. Tavoitteena on, että työntekijöillä olisi rohkeutta ja keinoja ottaa vaikeita asioita puheeksi 

sekä kykyä tiedostaa asiakasnäkökulma: meillä voit ottaa vaikeita asioita puheeksi.  

Ennaltaehkäisevän työn yksi muoto on kansalaisviestintä. Yhtenä toimenpiteenä on nostaa päihdepalveluita 

esiin, jota varten on tehty mediasuunnitelma tulevan syksyn ja talven mielenterveys- ja päihdeteemoista.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Tavoitteena on mtp-osaamisen vahvistuminen sote-palveluissa. Työntekijöillä on jo käytössä ehkäisevän työn 

menetelmiä. Osaaminen tulee saattaa näkyväksi ja tunnistamisosaamista vahvistaa. Tavoite on, että työnte-

kijöillä on rohkeutta ottaa puheeksi päihteiden ja pelaamisen riskikäyttö sekä osaamista erilaisten työmene-

telmien ja mittareiden käyttöön ja tarvittaessa ohjata tarvittaviin palveluihin. Vaikuttavuutta saadaan paran-

nettua sillä, että mtp-palveluista tiedotetaan ja madalletaan hoitoon hakeutumisen kynnystä. Jos hoidon tar-

peeseen pystytään vastaamaan heti, hoitoaika lyhenee ja tarve raskaisiin palveluihin on mahdollista ennal-

taehkäistä. Palveluvalikoimassa on tarjolla mtp-palveluita sekä julkisella puolella että 3. sektorin kautta.   

Prosessitavoitteet, Ks. kohta 1  

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Palvelukokonaisuuden selkeys asiakkaan näkökulmasta 

• Mielenterveysperustaisesti sairauspäivärahaa saaneet 25–64 -vuotiaat 

• Pelannut rahapelejä netissä  

• Päihtyneiden säilöönotot  

• Asiakasosallisuus 



41 

 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Työkykyä, työssä jaksamista ja työkyvyttömyyttä kuvaavat indikaattorit (mm. Sotkanet). 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Kainuun soten verkkosivuilla hakusanoilla mielenterveys tai päihteet ohjautuu Mielenterveys, päihteet ja riip-

puvuudet -sivulle, jossa sanotaan: ”voit ottaa yhteyttä, kun olet huolestunut …” Ohjaus tapahtuu siis auto-

maattisesti suoraan julkisiin ja joskus tarpeettoman raskaisiin mtp-palveluihin. Ohjaus vertaistuen, järjestö-

jen tai kolmannen sektorin palveluihin puuttuu kokonaan.  

Kainuussa mt-indeksi on korkeampi (116) kuin koko maassa (100). Mielenterveysperustaisesti sairauspäivä-

rahaa saaneiden 25-64 vuotiaiden osuus 1000 vastaavan ikäistä kohti on jatkanut kasvuaan 2019/2020/2021: 

29,8/32,6/35,1. Rahapelejä on netissä pelannut 12 kk aikana 46,3 % 15 - 74-vuotiaasta kainuulaisesta (v. 

2019). Päihtyneiden säilöönotot ovat vähentyneet vuosien 2019 ja 2020 aikana n. 7 -> 6 /1000 asukasta. Tätä 

selittänee pandemiasta johtunut päihteiden käytön siirtyminen koteihin ravintoloiden ja baarien aukiolora-

joitusten vuoksi v. 2020. Lähisuhdeväkivallan näkökulmasta tilastotietoja on kirjattu kappaleen C kohtaan 3. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet, Ks. Kohdat 1-2  

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen    

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Hankeaikana tavoitellaan aiempaa parempaa yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä, jolloin resurs-

seja käytetään tarkoituksenmukaisesti sekä asiakkaiden parhaaksi että toimijoiden kannalta. Yhteiseen ym-

märrykseen päästään rakentamalla luottamusta läpinäkyvällä ja aidolla dialogilla. Ks. myös kohdat 1-3.  

Prosessitavoitteet, Ks. Kohta 1 ja myös Tp A Moniammatillinen vo-toiminta, Kohta 4 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

Missä määrin päihteiden käytön ja riippuvuuksien tunnistaminen (AUDIT, puheeksiotto) toteutuu perusta-

solla. Riskikäyttäjien tunnistaminen ja ehkäisevän päihdetyön kirkastaminen sote-palveluissa. Yhteistyöver-

kosto on tunnistettu ja kuvattu. 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät, Ks. Kohdat 1-3 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

On tyypillistä, että päihtyneen hoitoon tulosyy on joku muu kuin itse päihtymys, esim. tapaturma. Luonnolli-

sesti akuutit somaattiset tilanteet hoidetaan ensin, mutta myös ilmeinen päihde- tai riippuvuusongelma tulisi 

ottaa puheeksi. Este puheeksiottamiselle on kiire, asenteet ja pelko siitä, miten vaikean asian puheeksi otta-

minen vaikuttaa yhteistyösuhteeseen. Usein on myös niin että, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat asioivat 

sote-palveluissa monesta eri syystä ja monen eri ammattilaisen luona – konsultoinnit tapahtuu pääsääntöi-

sesti potilastietojärjestelmän välityksellä. Pahimmillaan asiakkaan asiasta ei viestitä ammattilaisten kesken. 

Päihdesairauden luonteeseen kuuluu, että asiakkaat voivat käyttää tätä hyväksi ja kertoa asioistaan eri ta-

hoille eri tavalla. Moniammatillisuutta on vaikea mitata/todentaa. Tällä hetkellä 3. sektorin ja julkisten pal-

velujen välillä on kuilu, joka estää aidon yhteistyön.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet, Ks. Kohdat 1-2 ja myös Tp A Moniammatillinen vo-toiminta, Kohta 4 

Seurannan ja arvioinnin tulokset   
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G. Sosiaalihuollon kehittäminen 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus  

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet 

Uudistettu sosiaalityön palvelukokonaisuus edistää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikai-

suutta ja jatkuvuutta. Sosiaalihuollon palveluiden organisoinnin mallia on kehitetty asiakastarpeiden kan-

nalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Sosiaalityön organisoinnin malli edistää sujuvaa palvelutarpeenarvi-

ointia ja päätöksentekoprosessia. Sosiaalityön resurssit vastaavat asiakaskunnan palvelutarpeisiin. Talous-

sosiaalityön palveluiden saatavuutta on parannettu. Asiakkaille turvataan oikea-aikaista ja sopivaa talouden 

ohjausta ja neuvontaa. Aikuissosiaalipalveluiden välitystilipalveluprosessi on sujuva. 

Prosessitavoitteet  

1.1 Uudistetaan toimintamalleja ja organisoidaan uudelleen sosiaalityön palvelukokonaisuutta: 

− Uudistetaan sosiaalipalveluiden organisaatiorakennetta ja johtamismallia 

− Luodaan tiekartta sosiaalityön vahvistamiseksi 

1.2 Sosiaalityön asiakaskunnan palvelutarve kuvataan ja arvioidaan 

1.3 Sosiaalityön resurssien riittävyyttä ja kohdentamista kuvataan ja arvioidaan 

1.4 Kehitetään taloussosiaalityön toimintamalli ja otetaan käyttöön aikuissosiaalityössä: 

− Kehitetään ohjeistukset ja kriteeristö palvelutarpeen arviointia varten  

− Talouden ohjauksen ja neuvonnan työvälineitä ja menetelmiä kehitetään 

− Organisoidaan uudelleen välitystilipalveluprosessia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

1.1 Uudet toimintamallit/-tavat ja niiden organisointi 

− Sosiaalityön toiminta organisoitu uudistetun sosiaalipalveluiden rakennekartan mukaan 

− Sosiaalityön vahvistamiseksi luotu tiekartta ohjaa sosiaalityön kehittämistoimintaa  

1.2 Palvelutarpeet 

− Palvelujen käyttö 0 - 17-vuotiaiden lasten suojelussa, sijoituksissa ja huostaanotoissa 

− Vammaisille myönnettävät palvelut ja tuet 

− Omaishoidon tuella hoidettavat 65 vuotta täyttäneet 

− Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnissa ilmenneet palvelutarpeet 

1.3 Palveluihin pääsy 

− Palvelun saantia haitanneet tekijät 

− Lastensuojelun palvelutarpeen arviointien toteutuminen 

− Kuntiin osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely  

1.4 Taloussosiaalityön palvelun käyttö 

− Palvelutarpeen arvioinnissa ilmennyt tarve erilaisille talouden tukimuodoille  

− Taloudellisen tuen asiakasmäärät ja tuet euroina 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Kansalliset mittarit kattavat kaikki Kainuun kunnat ja kootaan tietokannoista Tilastokeskus, Sotkanet, Kelasto 

ja Ammattibarometri. Lisäksi arviointiin kuuluu tietoja Kainuun soten omista aineistoista Tilinpäätös ja vuo-

sikertomus, Toimintalukuja 2021 ja Sosiaalinen raportointi 2021. Kainuun soten organisaatiotiedot eivät si-

sällä Puolangan kuntaa. Lähtötilannearvioinnissa hyödynnettiin myös aikuissosiaalipalvelujen Palvelutarpeen 

arviointi -kyselyä, joka toteutetaan jokaiselle asiakkaalle. Aineisto koostuu kaikista v. 2021 palvelutarpeen 

arvioinneista (n=428) ja vuoden 2022 osalta 16.8. mennessä tehdyistä palvelutarpeen arvioinneista (n=190). 
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Lähtötilanteen arvioinnin tulokset, v. 2021 tiedoista, FinSote -tulokset vuodelta 2020 

1.1 Sosiaalityön organisointi. Kainuun soten muodostaa kuusi tulosaluetta: Hallinto, Ikäihmisten palvelut, 

Hyvinvointipalvelut, Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Keskitetyt tukipalvelut ja Ympäristöterveyden-

huolto. Sosiaalityö kuuluu hyvinvointipalveluiden tulosalueeseen, jota johtaa tulosaluejohtaja. Hyvinvointi-

palveluiden tulosalue jakautuu kolmeen vastuualueeseen, joita johtavat vastuualuepäälliköt: 1) Aikuissosiaa-

lipalvelut, 2) Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja 3) Vammaispalvelut.  

Vastuualueet jakautuvat tulosyksiköihin. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu kaksi tulosyksikköä: 1) Aikuissosi-

aalityö, joka sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja toimeentuloturvan. Henkilöstöön kuuluu johtava sosiaa-

lityöntekijä, toimeentulotukipäällikkö ja kuntouttavan työtoiminnan päällikkö. 2) Työllistymistä edistävä mo-

nialainen yhteispalvelu (TYP), jota johtaa aikuissosiaalipalveluiden vastuualuepäällikkö. Lapsiperheiden sosi-

aalipalveluihin kuuluvat tulosyksiköt: 1) perheoikeudelliset palvelut, 2) lastensuojelu, jossa on kaksi johtavaa 

sosiaalityöntekijää, 3) perhetyö ja kotipalvelu, jossa on perhetyön päällikkö, 4) sijaishuoltoyksikkö, 5) Salmi-

lan lastensuojeluyksikkö, jossa on yksi johtaja ja 6) sosiaalipäivystys. Vammaispalvelut on jaettu kahteen tu-

losyksikköön: 1) Kainuun soten ylläpitämät yksiköt (asuminen, työ- ja päivätoiminta, asumisenohjaus), jossa 

on yksi palvelupäällikkö ja kahdeksan palveluesimiestä ja 2) vammaispalvelun sosiaalityön ja palveluiden/pal-

veluohjauksen yksikkö, jossa on yksi johtava sosiaalityöntekijä. 

Hyvinvointipalvelujen tulosalueen rakenteissa toteutettiin hyvinvointialueen valmisteluprosessissa merkit-

tävä uudistus. Kesäkuussa 2022 vahvistettiin seuraava palvelurakenne: Hyvinvointipalvelujen tulosalue 

muuttuu Sosiaali- ja perhepalvelujen toimialueeksi, johon kuuluu kolme palvelualuetta: 1) Sosiaalityö ja so-

siaaliohjaus, 2) Asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ja 3) Perheiden tuki- ja ostopalvelut (perhe-

neuvola, koulupsykologit ja kuraattorit). Keskeinen muutos sosiaalityön organisoinnin näkökulmasta on siir-

tyminen keskitettyyn sosiaalityöhön, joka sijoittuu Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus -palvelualueeseen. Palvelu-

alueelle keskittyy palvelutarpeenarviointi ja päätöksenteko. Palvelualue on jaettu kolmeen palveluyksikköön: 

Aikuisten sosiaalityö, Lapsiperheiden sosiaalityö ja Vammaisten sosiaalityö.  

Hankkeen kehittämistyö keskittyy Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus -palvelualueeseen ja aikuisten sosiaalityöhön. 

Aikuisten sosiaalityön osalta keskeinen rakenneorganisoinnin muutos on kuntouttavan työtoiminnan ja toi-

mistosihteerien siirto toisten palvelualueiden vastuulle. Samalla maahanmuuttopalvelut ja ikäihmisten 

perhe- ja omaishoidon tuki siirtyvät aikuisten sosiaalityön palveluyksikköön.  

1.2 Palvelutarpeet. Kainuun väestö - 71 255 asukasta/v. 2021 - jakautuu suurelle alueelle. Väestön ikäänty-

misen myötä palvelujen tarve lisääntyy. Vuoteen 2030 mennessä väestömäärän ennustetaan vähenevän 65 

000 asukkaaseen. Sosiaalityön palvelutarvetta alueella tarkastellaan palvelujen käytön kautta (taulukko 1). 

Lasten määrä, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, on kasvanut Kainuun soten alueella. Vuoden 2018 aikana 

tehtiin lastensuojeluilmoitus 866 ja v. 2021 aikana 1 038 lapsesta. Lastensuojelun vuotuinen avohuollon asia-

kasmäärä Kainuun sotessa on vuosina 2018-2021 laskenut 837:stä 515:een. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 

lasten määrä vuonna 2021 oli 226 ja huostassa oli 157 lasta. Koko Kainuun alueella kodin ulkopuolelle sijoi-

tettuna oli v. 2021 aikana 1,8 % lapsista (koko maa 1,6 %), huostassa oli 1,3 % lapsista (koko maa 1 %).  

TAULUKKO 1. Palvelujen käyttö Kainuun alueella v. 2021 

Indikaattori Koko maa Kainuu 

0 – 17 v lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, % vastaavanikäisestä väestöstä 8,6 8,7 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 – 17 v, % vastaavanikäisestä väestöstä 1,6 1,8 

Huostassa vuoden aikana olleet 0 – 17 v, % vastaavanikäisestä väestöstä 1 1,3 

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 – 17 v vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 3,7 3,5 

Vammaisille myönnettävät palvelut ja tuet / 100 000 asukasta 3 296,5 5 612,2 

Omaishoidon tuen 65 v täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 2,7 4,6 
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Vuonna 2021 vammaisille myönnettiin Kainuussa n. 5 612 päätöksellä palvelua tai tukea 100 000 asukasta 

kohti, joka on kaikista maakunnista korkein päätösten volyymi. Omaishoidon tuella 65 vuotta täyttäneitä hoi-

dettavia oli 4,6 % vastaavan ikäisestä väestöstä - korkein osuus kaikista maakunnista. Kainuussa 65 vuotta 

täyttäneiden osuus väestöstä oli v. 2021 29,8 %, kun koko maassa osuus oli 23,1 %.  

Kainuun soten aikuissosiaalityössä tehdyistä palvelutarpeen arvioinneissa miesten osuus oli 57,7 % v. 2021 

ja 57,9 %  16.8.2022. Palvelutarpeen arvioinnit jakautuivat ikäryhmittäin melko tasaisesti (taulukko 2). Yli 65-

vuotiaiden osuus palvelutarpeen arvioinneista oli 11,4 % v. 2021 ja 3,7 %  16.8.2022. Erityisen tuen tarve 

tunnistettiin v. 2021  38,3 %:lla ja 16.8.2022  35,8 %:lla asiakkaista, joille palvelutarpeen arviointi tehtiin.   

TAULUKKO 2. Palvelutarpeen arvioinnit aikuissosiaalipalveluissa ikäryhmittäin, % 

Ikäryhmä 2021 16.8.2022 

18 – 30 31,3 32,1 

31 – 50 33,9 32,1 

51 – 65 21,7 32,1 

yli 65 11,4 3,7 

Aikuissosiaalityön asiakkaiden yleisimmät palvelun tarpeet v. 2021 olivat: TE-toimiston palvelut 38,8 %, kon-

takti mielenterveyspalveluihin 31,1 %, täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki 24,5 %, työ- ja toimintaky-

vyn selvittely 22,9 % ja kontakti riippuvuuksien hoitoon 22,9 % (taulukko 3). Kainuun soten TYP:ssa uusia 

asiakkuuksia v. 2021 oli 378 ja sinne tehtiin 1 492 asiakaskäyntiä. Kainuun soten kuntouttavassa työtoimin-

nassa aloitti 194 työmarkkinatukea saanutta asiakasta. 

TAULUKKO 3. Aikuissosiaalipalvelun palvelutarpeen arvioinnissa ilmenneet palvelun tarpeet, % 

Palvelun tarpeet 2021 16.8.2022 

TE-toimiston palvelut 38,8 59,5 

Kontakti mielenterveyspalveluihin 31,1 30,5 

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki 24,5 11,6 

Työ- ja toimintakyvyn selvittely 22,9 36,8 

Kontakti riippuvuuksien hoitoon 22,9 18,9 

Kuntouttava työtoiminta 17,1 23,7 

Sosiaalinen kuntoutus 16,6 8,9 

Asumisen ohjaus 12,4 9,5 

Välitystili 11,9 11,6 

Edunvalvonta 8,2 7,9 

Erikoissairaanhoito 7,9 4,2 

Työttömien terveystarkastus 7,0 25,3 

Kotihoito 6,3 3,7 

Eläkeselvittely 5,4 6,3 

Kotikuntoutus (mielenterveys/päihde) 3,7 3,2 

Päihdelaitoskuntoutus 3,0 0,0 

Sosiaalinen luotto 3,0 2,1 

Päivätoiminta 1,6 1,1 

Tukihenkilö 1,2 2,1 

Asiakkaalla on palvelutarvetta, mutta ei vastaanota palvelua 7,7 7,4 

Asiakkaalla on palvelutarvetta, mutta sopivaa palvelua ei ole saatavilla 0,5 0,0 

Asiakkaalla ei ole palveluntarvetta 4,9 4,2 

Muu 17,3 13,2 
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1.3.1 Sosiaalityön resurssit. Sosiaalipalveluissa on rekrytointihaasteita, jotka koskevat sosiaalityöntekijöitä 

ja vähemmässä määrin myös sosiaaliohjaajia. Ammattibarometrin mukaan sosiaalityön erityisasiantunti-

joissa ja sosiaalialan ohjaajissa ja neuvojissa on pula hakijoista (tiedot aikaväliltä: 7-12/ 2021). Kainuun ELY-

keskuksen (I/2022) arvio on, että seuraavan puolen vuoden aikana molempien ammattiryhmien rekrytointi-

tarve pysyy Kainuussa ennallaan ja pula hakijoista jatkuu. Seuraavassa sosiaalityön henkilöstöresursseja tar-

kastellaan huomioiden kunkin sosiaalityön yksikön erityispiirteet ja tarvittava esihenkilöiden määrä. Tarkas-

telussa keskitytään sosiaalityöntekijöihin ja -ohjaajiin. Lähtötilanne kuvataan 5/2022 osalta. Suunnitteilla ole-

van Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus -palvelualueelta kuvataan suuntaa antavia arvioita tarvittavista resursseista.  

Vuosina 2022-2023 lastensuojelun lakisääteisen mitoituksen mukaan sosiaalityöntekijällä on vastuullaan 

enintään 35 ja v. 2024 alkaen enintään 30 lasta. Kainuun soten lastensuojeluyksikön 5/2022 arvion mukaan 

vakanssien määrä riittää lakisääteisen asiakasmitoituksen täyttymiseen lastensuojelun asiakkaille. Vuodesta 

2024 alkaen on todennäköistä, että vakansseja tarvitaan lisää. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa työskenteli 

toukokuussa 2022 kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, perhetyön päällikkö, Salmilan lastensuojeluyksikön joh-

taja, 27 sosiaalityöntekijää ja 22 sosiaaliohjaaja. Tulevassa lapsiperheiden sosiaalityön yksikössä suunnitel-

laan työskentelevän kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, 23 sosiaalityöntekijää ja 10 sosiaaliohjaajaa. 

Kainuun soten Vammaispalveluissa asiakasmäärä sosiaalityöntekijää kohden on suuri. Vammaispalveluissa 

työskenteli toukokuussa 2022 yksi johtava sosiaalityöntekijä, 7 sosiaalityöntekijää ja 6 sosiaaliohjaajaa ja tu-

levassa Vammaisten sosiaalityön yksikössä sosiaalialan työntekijämäärän suunnitellaan pysyvän samana.   

Talentian suositus työntekijämäärästä työikäisten palveluissa on korkeintaan 35-50 asiakasta sosiaalityönte-

kijää tai -ohjaajaa kohti. Toukokuussa 2022 aikuissosiaalipalveluissa työskenteli yksi johtava sosiaalityönte-

kijä, toimeentulotukipäällikkö, kuntouttavan työtoiminnan päällikkö, TYP:in esihenkilö, n. 15 sosiaalityönte-

kijää ja n. 30 sosiaaliohjaajaa. Tulevassa Aikuisten sosiaalityön yksikössä suunnitellaan työskentelevän kaksi 

johtavaa sosiaalityöntekijää, n. 15 sosiaalityöntekijää ja n. 27 sosiaaliohjaajaa.  

Yhteensä Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus -palvelualue sisältäisi n. 100 sosiaalialan vakanssia, eli viiden johtavan 

sosiaalityöntekijän alaisuudessa työskentelisi n. 50 sosiaalityöntekijää ja 50 sosiaaliohjaajaa. 

1.3.2 Palveluihin pääsy. Hankalat aukioloajat ja hankalat matkat ovat haitanneet palveluihin pääsyä Kai-

nuussa koko maata vähemmän v. 2020 valossa. Korkeat asiakasmaksut taas on Kainuussa koko maata mer-

kittävämpi haaste sosiaalipalveluja käyttäneille. Kaikki määräaikoja koskevat indikaattorit ovat Kainuussa pa-

remmassa tilanteessa kuin koko maan keskiarvot.  (FinSote, Taulukko 4.) 

1.4 Taloussosiaalityön käyttö. Aikuissosiaalityössä tarjotaan seuraavia taloussosiaalityön palveluita: välitys-

tilipalvelu, talouden ohjaus ja neuvonta, sosiaalinen luototus sekä täydentävä ja ehkäisevä toimentulotuki. 

Taloussosiaalityössä tehdään yhteistyötä sosiaalityöntekijöiden, -ohjaajien ja toimistosihteerien välillä.  

TAULUKKO 4. Palveluihin pääsy 

Indikaattori  Vuosi Kainuu Koko maa 

Hankalat aukioloajat haitanneet palvelun saantia, % sosiaalipalveluja käyttäneistä 2020 39,8 41,5 

Hankalat matkat haitanneet palvelun saantia, % sosiaalipalveluja käyttäneistä 2020 29,8 34,1 

Korkeat asiakasmaksut haitanneet palvelun saantia, % sosiaalipalveluja käyttä-

neistä 

2020 32,5 29,6 

1.10. - 31.3. / 1.4. - 30.9. aikana lakisääteisen 3 kk:n kuluessa valmistuneet           
lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, %  

2022 97,5 / 99,0 91,7 / 94,4 

1.10. - 31.3. / 1.4. - 30.9. aikana lakisääteisen 7 arkipäivän kuluessa aloitetut       
lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnit, %   

2022 100,0 / 99,5 97,3 / 98,6 

Kuntiin osoitettujen toimeentulotukihakemusten käsittely 7 arkipäivän kuluessa,     
% hakemuksista (lokakuu / huhtikuu) 

2021 98,8 / 99,2 98,7/ 98,3 
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Välitystilipalvelu on hallinnollisesti edunvalvontaa kevyempi palvelu ja on väliaikainen ratkaisu asiakkaan ti-

lanteeseen. Asiakkuus on vapaaehtoinen ja asiakas voi lopettaa palvelun käytön omasta pyynnöstään. Mikäli 

asiakkaalla todetaan toistuvasti tarve välitystiliasiakkuudelle, voidaan asiakkaalle ehdottaa edunvalvontaa. 

Aikuissosiaalipalvelujen välitystilipalvelu on ollut käytössä kaikissa Kainuun soten kunnissa vuodesta 2018. 

Vv. 2018-2021 välitystilipalvelun asiakkuuksien määrä on kasvanut selvästi (taulukko 5). Vuonna 2021 teh-

dyistä palvelutarpeen arvioinneista 11,9 %:lla ja v. 2022 (16.8. mennessä) 11,6 %:lla ilmeni tarve välitystili-

palveluasiakkuudelle. Vuoden 2021 aikana välitystilipalvelussa alkaneita asiakkuuksia oli 86 ja päättyneitä 60. 

Vuoden 2021 aikana välitystilipalvelun asiakkaita oli yhteensä 262 ja v. 2021 lopussa 202. 

TAULUKKO 5. Välitystiliasiakkuudet vuosina 2018–2021 Kainuun sotessa yhteensä 

Välitystiliasiakkuudet 2018 2019 2020 2021 

Välitystilipalvelun asiakkaiden määrä vuoden aikana, lkm 118 170 239 262 

Välitystilipalvelun asiakkaiden määrä vuoden lopussa (31.12), lkm 84 125 172 202 

Välitystilipalvelussa alkaneiden asiakkuuksien määrä vuoden aikana, lkm 62 69 105 86 

Välitystilipalvelussa päättyneiden asiakkuuksien määrä vuoden aikana, lkm 34 45 67 60 

Taloussosiaalityöhön kuuluu myös talouden ohjaus ja neuvonta, jonka sisältö riippuu asiakkaan tarpeesta. 

Välitystilipalvelun aikana asiakkaalle annetaan talouden ohjausta ja neuvontaa. Välitystilipalveluasiakkuuk-

sien määrän kasvaessa Kainuun soten aikuissosiaalipalveluiden tavoitteeksi asetettiin v. 2022 välitystilipalve-

luasiakkaiden talouden ohjauksen ja neuvonnan vahvistaminen.  

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta 

saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla. Kainuun sotella sosiaalinen luototus on ollut palveluna vuodesta 

2016. Sosiaalisten luottojen kokonaissumma vv. 2018-2021 oli 250 000 €/v, luoton enimmäismäärä oli joka 

vuosi 10 000 €/hlö. Sosiaalisen luototuksen tarve tunnistettiin palvelutarpeen arvioinnin mukaan v. 2021 3 

%:lla ja 2022 (tilanne 16.8.) 2,1 %:lla asiakkaista. Myönnettyjen sosiaalisen luottojen määrä on laskenut sel-

västi: n. 128 718 €/24 hlöä v. 2018 ja n. 5 095 €/1 hlö v. 2021. (Taulukko 6.) 

TAULUKKO 6. Kainuun soten Sosiaalinen luototus vuosina 2018–2021, tilanne vuoden lopussa (31.12.) 

Sosiaalinen luototus 2018 2019 2020 2021 

Myönnettyjä luottoja, € 128 718,22  82 506,54 73 468,25 5 095,21 

Kuinka monelle henkilölle, lkm 24 19 12 1 

Keskimäärin per henkilö, € 5 363 4 342 6 122 5 095,21 

Hylättyjä hakemuksia, kpl 15 19 20 15 

Takaisin perittyjä luottoja, kpl 2 1 5 5 

Luottotappiot, € 0 0 12 729 2 623 

 

Perustoimeentulotukea vuonna 2021 sai 2 949 kotitaloutta, 3 914 henkilöä. Vuonna 2021 perustoimeentu-

lotuen saajien osuus Kainuun väestöstä oli 5,5 % ja koko maan väestöstä 6,8 %. Jos henkilöllä on erityisiä 

menoja, joita Kelan myöntämä perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mu-

kaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Vuonna 2021 palvelutarpeen arvioinnin mukaan 

täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen tarve tunnistettiin 24,5 %:lla ja 2022 (16.8.) 11,6 %:lla asiak-

kaista. Kainuun sotessa täydentävää toimeentulotukea v. 2021 sai 860 kotitaloutta ja ennaltaehkäisevää toi-

meentulotukea 328 kotitaloutta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on laskenut 32 % (558 

kotitaloutta) vv. 2018-2021: 1 746 - 1 636 - 1 281 - 1 188. Vuonna 2021 täydentävää ja ehkäisevää toimeen-

tulotukea saaneiden osuudet ovat Kainuussa olleet pienemmät kuin koko maassa.  (Taulukko 7.)  
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TAULUKKO 7. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea vuoden aikana saaneet v. 2021 

Indikaattori  Kainuu Koko maa 

Täydentävää toimeentulotukea vuoden aikana saaneet 18 - 24-vuotiaat 
/ 25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

1,8 / 1,9 2,3 / 2,0 

Ehkäisevää toimeentulotukea vuoden aikana saaneet 18 - 24-vuotiaat / 
25 - 64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 

0,9 / 0,7 1,3 / 1,1 

 
Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön  

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet 

Sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnissa käytetään työvälineitä ja menetelmiä talousongelmien tunnista-

miseksi. Taloussosiaalityön keinoin ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja edistetään asiakkaan itsenäistä 

suoriutumista. Kehittämällä varhaisen tuen menetelmiä talouden ohjauksen ja neuvonnan käyttöön ehkäis-

tään velkaongelmien syntymistä ja pahenemista. Talouden ohjauksella ja neuvonnalla ehkäistään tarvetta 

pitkäaikaiselle toimeentulotuen asiakkuudelle. Välitystilipalvelun avulla vähennetään vuokravelkoihin joutu-

mista, lyhennetään syntyneitä vuokravelkoja ja estetään häätöjä. 

Prosessitavoitteet, Arvioinnin mittarit/kriteerit, jne., Ks. kohdat 1 ja 3-5 

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet 

Tiedon keräämisen ja analysoinnin käytännöt ovat kiinteä osa sosiaalityön perustyötä ja taloussosiaalityön 

kehittämistä. Taloussosiaalityössä tarjotaan tietoon perustuvia palveluja, joista asiakas kokee saavansa apua, 

jotka auttavat konkreettisesti ja vastaavat asiakkaan tarpeisiin. Taloussosiaalityössä tietoa tuotetaan ja ana-

lysoidaan järjestelmällisesti. Käyttöön tuodaan vaikuttavia työvälineitä ja menetelmiä nykyistä laajemmin. 

Taloussosiaalityön tarjoama talouden ohjaus ja neuvonta on osallistavaa ja välitystilipalvelu kuntouttavaa 

palvelua. Asiakkaan tavoitteiden saavuttaminen välitystilipalveluissa onnistuu entistä paremmin.  

Prosessitavoitteet 

3.1 Lisätään asiakasosallisuutta kehittämistyössä ja operatiivisessa toiminnassa: 

− Asiakaspalautetta kerätään järjestelmällisesti (asiakaskokemuskysely osana systemaattista pa-

lautteen keräämistä) 

− Otetaan käyttöön työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla lisätään asiakasosallisuutta palvelu-

prosessissa 

3.2 Taloussosiaalityön avulla tuetaan asiakasta sujuvaan arkeen 

− Talouden ohjausta ja neuvontaa tarjotaan palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti  

3.3 Kehitetään taloussosiaalityötä välitystilipalvelun ja talouden ohjauksen ja neuvonnan osalta yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa  

3.4 Lisätään sosiaalialan strategista yliopistoyhteistyötä ja syvennetään oppilaitosyhteistyötä osaavan 

työvoiman turvaamiseksi sosiaalihuoltoon yhteisesti sovittavien toimenpiteiden avulla 
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Arvioinnin mittarit/kriteerit 

3.1 Asiakasosallisuus: 

− Asiakkaiden kokemukset sosiaalipalveluista 

 3.2 Asiakkaan taloudellisen toimintakyvyn vahvistuminen: 

− Taloudellisen tuen ja palvelun tarve 

− Tuen taustalla olevia tekijöitä 

3.3 Velkajärjestelyjen määrä: 

− Loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat 

 3.4 Yliopistoyhteistyön kautta syntyvät toimenpiteet 

− Oppinäytetyöt kehittämisaihepiiriin liittyen 

− Käytännön jakson suorittaneet.  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät, Ks. kohta 1 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

3.1 Asiakasosallisuus. Asiakasosallisuudella tarkoitetaan asiakkaan osallistumista sekä palvelun kehittämi-

seen että sosiaalityön prosessiin. Asiakasosallisuuden perustaso on asiakkaan toimiminen informanttina. Fin-

Soten käyttämistä asiakkaiden kokemuksia kuvaavista indikaattoreista saa suuntaa antavan kuvan asiakas-

osallisuuden toteutumisesta sosiaalipalveluissa. Vuonna 2020 kainuulaisista sosiaalipalvelujen käyttäjistä 

58,3 % koki palvelun sujuvaksi, kun koko maassa vastaava luku oli 51,6 % (taulukko 8). 

Asiakaspalautetta/asiakkaiden kokemuksia välitystili- sekä talouden ohjaus- ja neuvontapalveluista ei ole ke-

rätty järjestelmällisesti. HELLÄ -hankkeen tavoitteena on löytää sopiva menetelmä ja työkalut välitystilipal-

velujen asiakasosallisuuden vahvistamiseksi, yhtenä keinona systemaattinen asiakaspalautteen kerääminen. 

3.2 Asiakkaan taloudellinen toimintakyky. Asiakkaan taloudellista toimintakykyä tarkastellaan analysoimalla 

asiakkaiden tuen ja palvelun tarpeita sekä välitystilipalvelua tarvitsevien asiakkaiden taustalla olevia tekijöitä 

ja elämäntilannetta. Taloussosiaalityön palveluja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 

Aikuissosiaalityön sisäisen tilastoinnin mukaan vv. 2018-2021 aloitettiin yhteensä 323 välitystiliasiakkuutta. 

Välitystilipalvelun aloittamisen yleisimmät ensisijaiset syyt olivat asumiseen liittyvät ongelmat (82,7 %), vel-

kaantuminen (10,8 %) ja sairaus (muisti, mielenterveysongelma, riippuvuus) (1 %). Muu syy oli 5,3 %:lla. Kai-

nuun sotessa välitystilipalveluasiakkuuden kesto vuonna 2021 oli keskimäärin 17,1 kuukautta.   

Seuraavaksi tarkastellaan taloudellisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksia vertailemalla: 1) kaikkia aikuissosiaa-

lityön asiakkaita, joille on tehty palvelutarpeen arviointi ajalla 1.1.2021-16.8.2022 (n=618) ja 2) asiakkaita, 

joilla tunnistettiin palvelutarpeen arvioinnissa välitystilipalveluasiakkuuden tarve samalla aikavälillä (n=73). 

TAULUKKO 8. Asiakkaiden kokemukset sosiaalipalveluista: FinSote indikaattorit, v. 2020 

Indikaattori Kainuu Koko maa 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneistä 58,3 51,6 

Asiat selitettiin ymmärrettävästi viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) 58,3 60,0 

Mahdollisuus kysyä omasta palvelustaan viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) 64,8 68,0 

Myönteinen asiakaskokemus viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) 62,6 60,9 

Riittävä vastaanottoaika viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%) 62,3 61,5 

Sai osallistua itseä koskeviin päätöksiin viimeksi käytetyssä sosiaalipalvelussa (%)   54,5 58,8 

Koki oman tilanteensa otetun huomioon päätöksenteossa, (%) sosiaalitukea tarvinneista   29,9 18,2 

Koki saaneensa riittävästi neuvontaa sosiaalituen hakemiseen, (%) sosiaalitukea tarvinneista   27,3 19,3 

Koki sosiaalituen hakemisen helpoksi, (%) sosiaalitukea tarvinneista   22,7 18,2 

Ymmärsi sosiaalituesta saamansa päätöksen, (%) sosiaalitukea tarvinneista   43,1 39,1 
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Maksuhäiriömerkinnät ovat keskeinen ylivelkaantumisen mittari ja ylivelkaantuminen viittaa taloudellisen 

toimintakyvyn heikentymiseen. Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan vuonna 2020 maksuhäiriömerkinnän saa-

neiden henkilöiden osuus Kainuussa oli 7,3 % (koko maa 8,8 %). Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioin-

nissa maksuhäiriömerkintä oli 41,4 %:lla asiakkaista ja 15,4 %:lla asiakkaista ei ollut tietoa siitä, onko heillä 

maksuhäiriömerkintä. Asiakasryhmässä, jossa tunnistettiin välitystilipalveluasiakkuuden tarve, luottohäi-

riömerkintä oli 73 %:llä ja 13,3 % asiakkaista ei tiennyt onko hänellä maksuhäiriömerkintä. 

Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnissa tuen tarve ”Talouteen, riittämättömät tulot, ongelmia etuuk-

sien saamisessa tai talouden hallinnassa” todettiin 47,4 %:lla asiakkaista. Asiakasryhmässä, jossa tunnistettiin 

tarve välitystilipalveluasiakkuudelle vastaava luku oli 90,4 %. Palvelutarpeen arvioinnissa Asiakkaan kokemus 

tulojen riittävyydestä -vastaukset jakautuivat seuraavasti: tulot ei riitä 29,3 %, riittää välttämättömään 54,7 

% ja riittää 16,0 %. Asiakasryhmässä, jossa tunnistettiin välitystilipalveluasiakkuuden tarve, vastaukset jakau-

tuivat seuraavasti: ei riitä 50,7 %, riittää välttämättömään 40,0 % ja riittää 9,6 %.  

Palvelutarpeen arvioinnissa tuen tarve ”Asumiseen, asunto puuttuu tai on vaarassa menettää sen, asumis-

oloissa puutteita” todettiin 16,3 %:lla asiakkaista; asumisen ohjaukseen tukea tarvitsi 11,5 % asiakkaista. Asia-

kasryhmässä, jossa tunnistettiin välitystilipalveluasiakkuuden tarve, vastaavat luvut olivat 47,9 % ja 31,5 %.  

Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnissa päihderiippuvuus oli 28,3 %:lla asiakkaista ja asiakkailla, joilla 

tunnistettiin tarve välitystilipalveluasiakkuudelle, 57,5 %:lla. Päihteiden käytöstä johtuva tuen tarve todettiin 

23,3 %:lla ja välitystilipalvelua tarvitsevilla asiakkailla 49,3 %:lla. Tuen tarve peliriippuvuuden johdosta todet-

tiin 3,2 %:lla ja välitystilipalvelua tarvitsevista asiakkaista 9,6 %:lla. Palvelun tarve kontaktina riippuvuuksien 

hoitoon 21,7 %:lla asiakkaista ja 42,5 %:lla välitystilipalvelua tarvitsevista asiakkaista. Palvelun tarve kontak-

tina mielenterveyspalveluihin 30,9 %:lla asiakkaista ja 37 %:lla välitystilipalvelua tarvitsevista asiakkaista.  

Aikuissosiaalityön palvelutarpeen arvioinnissa erityisen tuen tarve havaittiin 37,5 %:lla kaikista asiakkaista ja 

64,4 %:lla välitystilipalvelua tarvitsevista asiakkaista. Asiakkuuden luonne oli pitkäaikainen 50,6 %:lla kaikista 

asiakkaista ja 79,5 %:lla välitystilipalvelua tarvitsevista asiakkaista. Edunvalvonnan tarve ilmeni 8,1 %:lla kai-

kista asiakkaista ja välitystilipalvelua tarvitsevista asiakkaista 13,7 %:lla. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että välitystilipalvelua tarvitsevien asiakkaiden taloudellinen toimintakyky on 

heikentynyt enemmän kuin aikuissosiaalipalveluiden asiakkailla keskimäärin.  

Analysoimalla välityspalvelun lopettamisen syitä voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta. Vuosina 2018-

2021 loppui 209 välitystiliasiakkuutta. Omasta pyynnöstä palvelun lopetti 38 % lopettaneista, tavoitteet saa-

vutti tai asiakkuudelle ei ollut enää tarvetta 20 %; edunvalvontaan siirtyi 9 %, muutti pois 13,4 %, kuoli 8,1 % 

ja muun syyn vuoksi tai ei tietoa 7,7 %. 

Sosiaalityö tunnistaa yhteiskunnan rakenteiden aiheuttamia haasteita, jotka vaikuttavat asiakkaan taloudel-

liseen toimintakykyyn. Vuonna 2021 toteutettu Kainuun soten sosiaalinen raportointi tunnistaa taloudellisiin 

haasteisiin liittyviä ilmiöitä: 1) nuorten aikuisten osalta: a. lisääntyneet ilmoitukset yli 18-vuotiaan ilmeisestä 

sosiaalihuollon tarpeesta, jonka syynä vuokrien maksamattomuus ja uhkaava häätö, b. opiskelijoiden vaikeu-

det opintolainan käytön jaksottamisessa kuukausittaiseen elämiseen; 2) ikäihmisten hoivaköyhyys; 3) yleisen 

edunvalvonnan viivästyminen; 4) suuret sähkölaskut. 

3.3 Velkajärjestely. Ylivelkaantumisen kehitystä voi tarkastella avun hakemisen näkökulmasta. Suomessa se 

tarkoittaa yleensä talous- ja velkaneuvontaan hakeutumista ja erityisesti velkajärjestelyä. Käräjäoikeus voi 

järjestellä henkilön ylivelkatilanteen myöntämällä yksityishenkilölle velkajärjestelyn. Vuonna 2021 loppuun 

käsiteltyjä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioita oli Kainuun käräjäoikeudessa yhteensä 60, joista vahvis-

tettuja maksuohjelmia oli 55, rauennut tai jäänyt sillensä 3 ja peruutettu 2 kpl. 
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3.4 Yliopistoyhteistyö. Vuosittain noin 10 sosiaalityöntekijäopiskelijaa suorittaa käytännön jakson Kainuun 

soten sosiaalipalveluissa. Valtaosa opiskelijoista tulee Itä-Suomen ja Lapin yliopistoista. Kainuun sote on voi-

nut järjestää käytännönjaksopaikan kaikille hakeneille opiskelijoille - määrälle ei ole kiintiötä tai rajoitusta. 

Opiskelijamääristä ei ole pidetty virallisia tilastoja. Vuosina 2018-2021 ESR:n ja Kainuun soten rahoittaman 

Kainuun sosiaalityön koulutus ja kehittämishankkeen (KASKK) johdosta sosiaalityöntekijäopiskelijoita oli ta-

vallista enemmän. Hankkeeseen valittiin 23 opiskelijaa suorittamaan sosiaalityön maisterivaiheen opinnot 

(120 op). Hanketta hallinnoi Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa edellytettiin, että opiskelijoiden pro gradut 

käsittelevät Kainuuta. Normaalissa tilanteessa opiskelijat tekevät 0-2 pro gradua Kainuusta vuodessa.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen 

Hankkeen tarkennetut hyötytavoitteet 

Aikuissosiaalipalveluissa työskentelevien eri ammattiryhmien työnjako ja yhteistyö takaa asiakastyön tavoit-

teellisuuden ja sujuvuuden. Ammattiryhmien välinen työnjako on selkeä ja edistää asiakkaiden tavoitteiden 

saavuttamista. Ammattiryhmien välinen kommunikaatio on sujuvaa ja yhteiset palaverikäytännöt tuovat jo-

kaisen ammattiryhmän näkökulman hyvin esiin. Asiakkaille turvataan talouden ohjausta ja neuvontaa yhteis-

työssä muiden toimijoiden kanssa.  

Prosessitavoitteet 

4.1 Aikuissosiaalipalveluissa työskentelevien eri ammattiryhmien yhteistyön ja työnjaon toimivuudesta 

kerätään palautetta ja kehitetään eri ammattiryhmien välisen työjaon ja yhteistyön malli 

4.2 Työntekijöiden talouden ohjauksen ja neuvonnan osaamista vahvistetaan 

4.3 Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden toimijoiden kanssa vahvistetaan 

4.4 Yliopistoyhteistyön toimivuutta vahvistetaan 

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

4.1 Aikuissosiaalityöntekijöiden kokemus ammattiryhmien yhteistyön ja työnjaon toimivuudesta 

4.2 Aikuissosiaalityöntekijöiden arviot talouden ohjauksen ja neuvonnan osaamisesta asiakastyössä 

4.3 Yhteistyön muodot kolmannen sektorin toimijoiden ja muiden toimijoiden kanssa 

4.4 Yliopistoyhteistyön toimivuuden kautta saavutettu vaikuttavuus strategisella tasolla 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät 

Lähtötilanteen arvioimiseksi tehtiin työntekijäkysely 8/2022. Yliopistoyhteistyön lähtötilanteen arviointiai-

neistona käytettiin Kainuun sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeen (KASKK) loppuraporttia Sosiaalisesti 

kestävä Kainuu, toim. Pehkonen, Pyykönen & Okulov (UEF: Kuopio, 2021). 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset 

4.1 Yhteistyö ja työnjako. Välitystilipalveluasiakkaiden kanssa työskenteleville tehdyllä kyselyllä selvitettiin 

työntekijöiden kokemuksia ammattiryhmien yhteistyöstä ja työnjaosta välitystilipalvelun asiakastyössä. Ky-

selyn tavoittamat ammattiryhmät ovat sosiaalityöntekijät, -ohjaajat ja toimistosihteerit. Vastaajista (30) so-

siaalityöntekijöitä oli 26,7 %, sosiaaliohjaajia 46,7 % ja toimistosihteereitä 26,7 %. 

Vastaajille positiivisimmat asiat olivat tiimityö, työn arvostaminen työyhteisössä ja ammattiryhmien välinen 

kommunikaatio. Yli 80 % vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä väitteen Koen, että tiimityö on sujuvaa 
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kanssa. Vastaajista 80 % oli osittain tai täysin samaa mieltä väitteen Koen, että työtäni asiakkaiden tavoittei-

den saavuttamiseksi arvostetaan työyhteisössä kanssa. Vastaajista 70 % oli osittain tai täysin samaa mieltä 

väitteen Mielestäni ammattiryhmien välinen kommunikaatio asiakasasioihin liittyen on sujuvaa kanssa. Jot-

kin väitteet jakoivat vastauksia. Väitteestä Mielestäni ammattiryhmien välinen työnjako on selkeä, 60 % vas-

taajista oli osittain tai täysin samaa mieltä ja lähes 37 % oli osittain tai täysin eri mieltä. (Taulukko 9.) 

Monien väitteiden, erityisesti yhteisten palaverikäytäntöjen, työtehtävien sisällön ja työnjaon osalta vastauk-

set jakautuivat epätasaisesti. Vastaajista 60 % oli osittain tai täysin samaa mieltä väitteen Mielestäni yhteiset 

palaverikäytännöt tuovat jokaisen ammattiryhmän näkökulman hyvin esiin kanssa, osittain tai täysin eri 

mieltä oli hieman yli 23 % ja ei samaa eikä eri mieltä lähes 17 %. Puolet vastaajista oli osittain tai täysin samaa 

mieltä väitteen Mielestäni nykyinen työnjako edistää asiakkaiden tavoitteiden saavuttamista kanssa, osittain 

tai täysin eri mieltä oli lähes 27 % ja ei samaa eikä eri mieltä hieman yli 23 %. Lähes 47 % vastaajista oli osittain 

tai täysin samaa mieltä väitteen Koen, että työtehtävieni sisältö asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi on 

sopiva kanssa, osittain tai täysin eri mieltä oli 30 % ja ei samaa eikä eri mieltä hieman yli 23 %. 

Vastausten perusteella heikoin tilanne liittyy ajan käyttöön ja työtehtävien määrään. Väitteen Mielestäni käy-

tämme riittävästi aikaa yhdessä asiakkaiden tilanteiden arviointiin kanssa osittain tai täysin eri mieltä oli yli 

53 % vastaajista ja osittain tai täysin samaa mieltä oli 30 %. Väitteen Koen, että työtehtävieni määrä asiak-

kaiden tavoitteiden saavuttamiseksi on sopiva kanssa osittain tai täysin eri mieltä oli lähes 47 % ja osittain tai 

täysin samaa mieltä oli lähes 37 %. 

Työntekijät vastasivat avoimeen kysymykseen Mitä ajatuksia tai ehdotuksia sinulla on ammattiryhmien väli-

sen yhteistyön ja työnjaon kehittämiseksi? Vastauksista korostui tarve ammattiryhmien välisen työnjaon sel-

kiyttämiseen ja tehtäväkuvauksien päivittämiseen. Moni vastaaja korosti tarvetta yhteisille, säännöllisille pa-

lavereille, joihin olisi varattava riittävästi aikaa. 

TAULUKKO 9. Kokemukset ammattiryhmien välisen yhteistyön ja työnjaon toimivuudesta välitystilipalvelun 
asiakkuuksiin liittyen, % vastaajista 

Väite 
Täysin 

eri 
mieltä 

Osittain 
eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Osittain 
samaa 
mieltä 

Täysin sa-
maa 

mieltä 

Mielestäni ammattiryhmien välinen työnjako on selkeä. 3,3 33,3 3,3 46,7 13,3 

Koen, että työtehtävieni määrä asiakkaiden tavoitteiden saa-
vuttamiseksi on sopiva. 

10,0 36,7 16,7 36,7 0 

Koen, että työtehtävieni sisältö asiakkaiden tavoitteiden saa-
vuttamiseksi on sopiva. 

0 30,0 23,3 46,7 0 

Mielestäni nykyinen työnjako edistää asiakkaiden tavoittei-
den saavuttamista. 

3,3 23,3 23,3 36,7 13,3 

Koen, että tiimityö on sujuvaa. 0 10,0 6,7 46,7 36,7 

Mielestäni yhteiset palaverikäytännöt tuovat jokaisen am-
mattiryhmän näkökulman hyvin esiin. 

3,3 20,0 26,7 30,0 30,0 

Mielestäni ammattiryhmien välinen kommunikaatio asia-
kasasioihin liittyen on sujuvaa. 

3,3 10,0 16,7 40,0 30,0 

Mielestäni käytämme riittävästi aikaa yhdessä asiakkaiden ti-
lanteiden arviointiin. 

13,3 40,0 16,7 23,3 6,7 

Koen, että työtäni asiakkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi 
arvostetaan työyhteisössä. 

3,3 3,3 13,3 46,7 33,3 
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4.2 Osaaminen. Kyselyyn vastanneet arvioivat omaa talouden ohjauksen ja neuvonnan osaamistaan seuraa-

vasti: 3,3 % todella hyvä, 50,0 % hyvä, 40,0 % ei hyvä eikä huono, 6,7 % huono ja 0 % todella huono. Talouden 

ohjausta ja neuvontaa haastavat suuret asiakas- ja työmäärät. Asiakkaiden henkilökohtaisten talousasioiden 

selvittäminen on aikaa vievää, työlästä ja osaamista vaativaa. Ammattilaiset näkevät tarpeen luottamuksel-

listen asiakassuhteiden rakentamiselle, johon tarvittaisiin säännöllisiä, henkilökohtaisia tapaamisia asiakkai-

den kanssa. Ammattilaisten on otettava asioiden selvittämiseksi yhteyttä moniin eri tahoihin. Työntekijät 

ilmaisivat tarvetta tehdä enemmän yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten Talous- ja velkaneuvonnan kanssa. 

Lähes 47 % työntekijöistä toivoo täydennyskoulutusta asiakkaiden talouden ohjauksen ja neuvonnan työteh-

täviin. Koulutussisällön toivotaan käsittelevän käytännöllisiä aiheita ja ajankohtaisia teemoja.  

4.3 Yhteistyötahot. Välitystilipalvelun asiakastyössä korostuu laaja yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolman-

nen sektorin kanssa. Tavanomaisimmat yhteistyötahot ovat Kela, vuokrataloyhtiöt, sähköyhtiöt, perintätoi-

mistot, Talous ja velkaneuvonta, Ulosottovirasto ja Takuusäätiö. Merkittävin yhteistyö toteutuu Kajaanin Ta-

lousneuvolan kautta, missä tarjotaan anonyymiä, moniammatillista matalan kynnyksen talousneuvontaa. Ta-

lousneuvolassa asiantuntijoina ovat Kelan virkailija, Kainuun soten sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja, oikeusapu-

toimiston talous- ja velkaneuvoja sekä ulosottoviranomainen. Talousneuvola on avoinna kerran kuukau-

dessa, palvelee ilman ajanvarausta ja asioida voi paikan päällä Kajaanin pääkirjastolla tai soittamalla.  

4.4 Strateginen yliopistoyhteistyö. KASKK -hankkeen puitteissa luotiin Kainuun SOCOBA-yhteistyöverkosto 

(nyk. SOKA), johon kuuluu Kajaanin yliopistokeskus, Itä-Suomen yliopisto ja Kainuun sote. SOKA on alueelli-

nen ekosysteemi, joka luo organisaatioille alustan koulutusyhteistyölle ja t&k-toiminnalle. Vuonna 2021 Kai-

nuun sote solmi strategisen yhteistyösopimuksen Itä-Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston/AIKOPAn kanssa. 

Sopimuksen tavoitteena on Kainuun soten henkilöstön osaamisen kehittäminen, osaavan työvoiman saata-

vuus, t&k-toiminta sekä erilaisten yhteistoimintamuotojen kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen sosi-

aalialalla. Sopimukseen kuuluu kolmeen pääteemaan jakautuva toimintasuunnitelma: vaikuttavuuden arvi-

ointi, yhteistyö osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja uudet avaukset. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet 

Seurannan ja arvioinnin tulokset  

 

H. Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Palvelutarpeen arviointia syvennetään ehkäisevän ja ennakoivan työn ja tarpeen mukaisten palvelujen suju-

vuuden ja jatkuvuuden sekä oikea-aikaisuuden varmistamiseksi. Palvelujen saatavuutta parannetaan uudis-

tamalla työnjakoa sekä etäteknologialla ja digipalveluilla, joilla edistetään myös palvelujen saavutettavuutta. 

Prosessitavoitteet   

- Kuntoutusohjaajakokeilu: Toiminta- ja työkyvyn tuen ja kuntoutuksen toimintamallin yhteen nivominen. 

- Kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen etäteknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntäen. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Uudistetut toimintamallit ja palvelusisällöt käytössä/ei käytössä (kuntoutusohjaajatehtävän koko-

naisuus perusterveydenhuollossa, työkyvyntuen tiimi)  
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• Asiakkaan palvelutarpeen oikea-aikainen tunnistaminen  

• Etäteknologiaa ja digitaalisuutta hyödynnetään palveluissa 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Asiakkaan palvelutarpeen oikea-aikainen tunnistaminen arvioidaan laadullisesti oma-arviointina. Etävastaan-

ottojen ja sähköisen asioinnin käyttöä arvioidaan potilastietojärjestelmädatalla ja henkilöstökyselyillä.  

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Työttömien terveystarkastuksia tehtiin Kainuussa v. 2021 683 henkilölle (21 %:lle työttömistä). Terveystar-

kastuksia on tehty sekä terveysasemilla että TYP-palveluissa, joissa työskentelee Kainuussa kaksi työterveys-

/terveydenhoitajaa (Kajaani, Kuhmo), muissa kunnissa tarkastukset tekevät terveysasemien terveydenhoita-

jat. Terveystarkastuksesta asiakas ohjataan tarvittaessa fysioterapeutille tai mielenterveyspalveluihin.  

Kainuulainen työtön voi hakeutua omaehtoisesti terveystarkastukseen ottamalla yhteyttä kuntansa terveys-

asemalle, Kajaanissa yleislääketieteen poliklinikalle. Suomusalmen terveysasemalla fysioterapeutti (asiak-

kaat ohjattu tietyn fysioterapeutin vastaanotolle) on tehnyt toimintakykytestauksia pyydettäessä. Työnteki-

jän kokemus niistä on ollut myönteinen. Kajaanissa ei ole nimettyä fysioterapeuttia toimintakykytestauksiin, 

koska testien koetaan vievän paljon aikaa eikä aikaresurssia ole riittävästi käytettävissä nykyisellä henkilö-

kuntamäärällä. Asiakaspalautteita ei ole tiettävästi kysytty. 

Suosituksen/lähetteen terveystarkastukseen työtön voi saada myös TE-palveluista tai kuntakokeilun palve-

luista. Terveystarkastuksen jälkeen osatyökyinen työtön on ohjattu tarvittaessa muiden terveydenhuollon 

asiantuntijoiden palveluihin työ- ja toimintakykyarvioihin ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Perusterveyden-

huollon palveluissa ei ole ollut koordinointia, jossa työttömän osatyökykyisen kokonaistilanne yhdessä työt-

tömän kanssa arvioitaisiin ja tehtäisiin moniammatillinen palvelutarpeen arvio. Tätä tarvetta varten hank-

keessa pilotoidaan palveluja koordinoivaa kuntoutusohjaajaa. 

Kuntoutuspalveluissa on toteutettu etäkuntoutusta reaaliaikaisena sekä ajasta riippumattomana etäkuntou-

tuksena. Reaaliaikaista etäkuntoutusta on toteutettu videoyhteydellä säännöllisesti puheterapiassa, neuro-

psykologisessa kuntoutuksessa, liikuntaneuvonnassa, ravitsemusterapiassa ja ammatillisessa kuntoutuk-

sessa. Etäkäyntejä on toteutettu laajalti kuntoutuspalveluissa, mutta kirjaamiskäytänteet vaihtelevat, eivätkä 

kaikki etävastaanotot näy käyntitilastoissa. Etäkuntoutus videoyhteydellä tilastoidaan sähköisen asioinnin 

alle. Sähköisiä asiointeja v. 2021 oli erityisterapiassa 41 (v. 2020: 239) ja fysioterapiassa 8 (v. 2020: 20). Pu-

helinkontaktit ovat olleet laajemmin käytössä kuntoutusalasta riippumatta, kun lähikontaktia ei ole tarvittu 

(esim. seurantakäynnit). Vuonna 2021 puhelinkontakteja oli erityisterapiassa 707 (2020: 766 kpl) ja fysiote-

rapiassa 2 146 (2020: 596 kpl).  

Ajasta riippumatonta kuntoutusta digitaalisten harjoitussovellusten sekä pelillisten virtuaalisten harjoitusko-

tikuntoutuslaitteiden avulla on toteutettu pääasiassa puheterapiassa, neuropsykologisessa kuntoutuksessa 

sekä toimintaterapiassa. Fysioterapiassa on kokeiltu digitaalista harjoittelusovellusta v. 2021 aikana, mutta 

sen käyttöönottoa ei ole vielä juurrutettu.  

Omasotea kuntoutuspalveluissa on hyödynnetty lähinnä ammattilaisen ja asiakkaan väliseen viestimiseen. 

Viestipalvelu on ollut käytössä v. 2016 alkaen liikuntaneuvonnassa ja apuvälinepalveluissa. Sotkamon fysiote-

rapiassa Omasote -viestipalvelu on otettu käyttöön syksyllä 2021. Yhteensä viestejä on tullut kaikissa palve-

luissa v. 2021 93 kpl. Ravitsemusterapeutit ovat hyödyntäneet Omasotea ryhmätoiminnoissa ja ovat toteut-

taneet painonhallintaryhmän sähköisesti Omasote -ympäristössä. Lisäksi fysioterapian palveluissa on Oma-

sotessa jaettu tietoa videoluentona odottavien äitien liikunnasta. 
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Tecnos -hankkeen mukaan kuntoutuspalveluiden työntekijöiden kokemukset etätapaamisista ovat v. 2020 

olleet pääosin myönteisiä. Etäkäyntejä/-kontakteja on hyödynnetty etenkin väliarvioissa ja seurantakäyn-

neillä. Etäkäynneillä on lisätty palvelun saatavuutta välimatkojen ollessa pitkiä tai asiakkaan huonojen kulku-

yhteyksien tai liikkumiskykyvaikeuksien vuoksi. Etäkäynneillä on säästetty työaikaa, työntekijän ja asiakkaan 

matkustamisesta johtuva kuormitus on vähentynyt ja etäkäynnit ovat mahdollistaneet tiheämmin vastaan-

ottoja asiakkaalle. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

OSAKSI -hankkeessa kehitetään työskentelymallia työttömien osatyökykyisten työ- ja toimintakyvyn tuen pal-

velutarpeisiin, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. HELLÄ -

hankkeen puitteissa on aloitettu Kuntoutusohjaaja -toimintamallin kokeileminen Kajaanissa ja Suomussal-

mella. Työkyvyn tuen tiimitapaamisia on elo-syyskuussa 2022 toteutettu kaksi kertaa, joissa on ollut kuusi 

asiakastapaamista. Tiimiin osallistuu asiakkaan lisäksi perusterveydenhuollon terveydenhoitaja, työvoima-

hallinnon edustaja, KELAn työntekijä, koordinoiva kuntoutusohjaaja sekä OSAKSI-hankkeen suunnittelija. 

Asiakas ja työtuen tiimi työstävät asiakkaalle ”jatkosuunnitelman”, jonka toteutumista seurataan. Koordi-

noiva kuntoutusohjaaja kontaktoi asiakasta sovittuna ajankohtana 1–2 kuukauden kuluttua tapaamisesta. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Moniammatillisessa/-alaisessa yhteistyössä ennakoiva ja ennaltaehkäisevä työ huomioidaan entistä paremmin. 

Prosessitavoitteet   

• Varhainen, oikea-aikainen toiminta- tai työkyvyn aleneman tunnistaminen (sisältyy kohtaan 1)  

• Ravitsemusterveyden edistäminen (liitäntä myös tp A Moniammatillinen vo-toiminta) 

• Selvitetään fysioterapian osalta ennaltaehkäisevän työn verkostoja ja yhteistyötä 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

- Varhainen toiminta- ja työkyvyn aleneman ja kuntoutustarpeen tunnistaminen sekä varhainen ohjau-

tuminen kuntoutuksen palveluihin (sisältyy kohtaan 1) 

- Ennaltaehkäisevän työn verkostot ja niiden toimivuus 

- Ehkäisevän toiminnan ja terveyden edistämisen toimenpidekoodit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Asiakkaille, työntekijöille ja verkostotoimijoille suunnatut kyselyt. Toimenpidekoodit AvoHilmo. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Kainuun sotella aikuisten ensisijainen lihavuuden ravitsemusohjaus tapahtuu terveyden-, työterveys- tai sai-

raanhoitajan vastaanotolla ja lasten terveydenhoitajalla. Ravitsemusterapeutille voidaan harkinnanvaraisesti 

ohjata arviokäynnille tiettyjen kriteerien pohjalta: aikuiset BMI 40 ja liitännäissairaudet, alle kouluikäiset, jolla 

suhteellinen paino on ≥40 %, kouluikäisillä ≥60 %. Ravitsemusterapeutille lähetettäessä on tärkeää selvittää 

kaikissa ikäryhmissä asiakkaan/perheen motivaatio elintapamuutoksiin.  
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AvoHilmon mukaan avosairaanhoidossa sairaan- ja terveydenhoitajien vastaanotoilla ravitsemusohjausta on 

toteutettu seuraavanlaisesti vuonna 2021: SPAT 1306 Ravitsemuksen ja painonhallinnan ohjaus (328), OAB72 

Painonhallinta ja laihdutusohjaus (187) ja OAB75 Terveyden ylläpitoon liittyvä ravitsemusohjaus (39). Ehkäi-

sevän toiminnan ja terveyden edistämisen koodeista yleisin oli OAB42 Tunnettuun terveysongelmaan liittyvä 

neuvonta (v. 2019: 26, 2020: 10, 2021 11 687 ja 2022 1-7: 13 197). Fysioterapian ehkäisevän toiminnan ja 

terveyden edistämisen toimenpidekoodit eivät ole olleet käytössä vastaanottotoiminnassa ravitsemusoh-

jauksen osalta. Liikuntaneuvontaa toteuttavat fysioterapeutit ovat toteuttaneet yksilöllistä ja ryhmämuo-

toista kokonaisvaltaista elintapaohjausta, johon on kuulunut ravitsemusneuvonta.  

Yhteistyö koulujen kanssa on aloitettu v. 2017, jolloin tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn tähtääviä 

infoja on pidetty kaikissa kunnissa fysioterapeuttien toimesta. Palaute toiminnasta kouluilta on ollut hyvää.  

Kajaanin kahdella alakoululla on aloitettu syksyllä 2021 koulufysioterapeuttitoiminta pilotinomaisesti. Ke-

väällä 2022 se on laajennettu kolmanteen kouluun ja syksyllä 2022 mukaan tulee neljäs alakoulu. Fysiotera-

peutin työpanos koulufysioterapeuttitoimintaan on 50 % kokonaistyöajasta. Fysioterapeutti on toteuttanut 

kouluilla ft-yksilövastaanoton lisäksi luokkakohtaisia oppitunteja liikunnasta, ravitsemuksesta, ryhdistä ja er-

gonomiasta sekä toiminnallisia tunteja. Fysioterapeutti on pitänyt palautetunteja valtakunnallisista 5- ja 8-

luokkalaisten Move! -mittauksista, jossa fyysisen toimintakyvyn seuraaminen toteutetaan peruskouluissa ja 

näin ollen tavoitetaan parhaiten koko ikäluokka lapsista ja nuorista. Move! -mittaustuloksia hyödynnetään 

Kajaanissa koulufysioterapiapilotissa varhaisen vaiheen tunnistamisessa. Oppilaan ohjautuminen fysiotera-

peutin varhaisen vaiheen ohjaukseen on tehty matalaksi ja helpoksi. Koulufysioterapiatoimintaa on tarkoitus 

laajentaa ja löytää malli, jota voitaisiin käyttää muissakin kunnissa.  

Keväällä 2022 huoltajille toteutetun kyselyn mukaan kaikki kyselyyn vastanneet kokivat lapsen käynnin kou-

lufysioterapeutilla hyödyllisenä (n=21, 100 %) ja koulufysioterapiatoiminnan tarpeellisena (n=21, 100 %). 

Opettajille suunnatun kyselyn mukaan yhteistyö koettiin sujuvaksi (ka 4,8 asteikolla 1 -5) ja koulufysiotera-

piatoiminta hyödyllisenä (ka 4,6 asteikolla 1 -5).  

Kainuun soten fysioterapian kaksi fysioterapeuttia toteuttaa koko Kainuun alueella yksilöllistä elintapamuu-

tokseen tähtäävää kokonaisvaltaista liikuntaneuvontaa ja omatoimiseen harjoitteluun tukevaa ohjausta. 

Ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta on ollut tauolla pandemian ajan. Asiakkaat liikuntaneuvonnan fysiotera-

peuteille ohjautuvat pääsääntöisesti muilta terveydenhuollon ammattilaisilta (mm. fysiatri, hoitajat, polikli-

nikan fysioterapeutit, kuntoutuslääkäri). Liikuntaneuvonnassa hyödynnetään asiakaslähtöistä arvo- ja hyväk-

syntäpohjaista lähestymistapaa. Lisäksi fysioterapeutit ovat toteuttaneet asiakkaiden/kuntoutujien omatoi-

mista harjoittelua tukevaa pienryhmä -lyhytkurssitoimintaa mm. Kajaanissa tule -oireisille tai toimintakyvyn 

alenemissa (mm. polvi-lonkka, voima ja tasapaino) sekä koko Kainuun alueella kaatumisten ennaltaehkäisyyn 

tarkoitettuja voima- ja tasapainoharjoitustuokiota.  

Liikuntaneuvonnan fysioterapeutit ja esihenkilö ovat tehneet yhteistyötä kunnan liikuntatoimijoiden kanssa. 

Yhteistyötapaamisissa on kartoitettu Kainuun alueen liikuntaneuvonnan / liikunnan palveluketjun nykytilaa. 

Tärkeänä yhteistyötapaamisissa on pidetty mm. sitä, että liikuntaneuvontaa toteutetaan myös terveyden-

huollossa, jolloin päästy potilastietojärjestelmään mahdollistuu. Liikuntaneuvonta -asiakkailla voi olla usein 

erilaisia sairauksia ja tarpeita, jolloin liikuntaneuvontaa toteuttavalta vaaditaan erityisosaamista ja tervey-

denhuollon/kuntoutuksen koulutus on tärkeää ohjaajalle. Yhteistyötapaamisten lisäksi liikuntaneuvonnan fy-

sioterapeutit ovat osallistuneet säännöllisesti Kainuun Liikunnan aamukahveille, jossa kokoontuu Kainuun 

alueen liikunnan eri toimijat, esim. kunnan liikuntatoimen edustajat.  

Kainuun soten fysioterapeutit ovat tehneet yhteistyötä puolustusvoimien kanssa ja ovat osallistuneet kai-

kissa Kainuun kunnissa puolustusvoimien järjestämiin kutsuntatilaisuuksiin. Kajaanissa Kainuun liikunta on 
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toteuttanut toimintakykytestit, muissa kunnissa fysioterapeutit ovat toteuttaneet toimintakykytestit haluk-

kaille. Tavoitteena on tunnistaa varhaisesti riski toimintakyvyn alenemaan ennen asepalvelukseen siirty-

mistä. Tilaisuuksista on ohjautunut yksittäisiä nuoria fysioterapeutin tarkempaan ohjaukseen.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet, Ks. kohta 1. Työkyvyn tuen tiimin asiakkaista kahdella on käynnistynyt 

KELA:n kautta kuntoutustoimenpiteet. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Kuntoutusohjaaja -toimintamalli sisältää asiakasohjausta ja toimintakyvyn mittareiden ja mittaamisen vah-

vistamista (ICF viitekehys). Mallissa asiakas on tiimin tasavertainen jäsen.  

Prosessitavoitteet   

- Asiakasohjauksen, konsultaation ja toimintakykymittareiden sekä mittaamisen vahvistaminen  

- Lisätään asiakasosallisuutta kehittämistyössä ja operatiivisessa työssä 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Työkykyä, työssä jaksamista ja työkyvyttömyyttä kuvaavat indikaattorit 

• Miten asiakasosallisuus näkyy kehittämistyössä ja operatiivisessa työssä 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Indikaattorit Sotkanet. Toimintakyvyn mittarit. Asiakasosallisuutta kuvataan oma-arviointina numeerisilla ja 

laadullisilla mittareilla. Kuntoutusohjaajakokeilussa kehittäjäasiakaskokemuksia ja -näkemyksiä saadaan 

OSAKSI-hankkeen kehittäjäasiakkaiden palautteista. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Suurimmat syyt ennenaikaisen eläköitymisen (työkyvyttömyyseläke) Kainuussa ovat: mielenterveysongelmat 

4,3 % väestöstä (koko maa 3 %), tuki- ja liikuntaelinsairaudet 2 % (koko maa 1 %). Perusterveydenhuollon 

fysioterapeutit tekevät toimintakykytestauksia terveydenhoitajan tai lääkärin lähetteellä satunnaisesti. Tes-

tauksen mittarit ovat lihaskunto- ja hapenottokykytestaus (polkupyöräergometri). Testauksia on tehty pää-

osin Suomusalmella ja Kajaanissa. THL:n tule-sairausindeksi on kansallisella tasolla Pohjois-Savon jälkeen 

(156,9) toiseksi suurin Kainuussa (143,8). Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perus-

teella, mikä on sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja tervey-

denhuollon kustannusten kannalta. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet, Ks. Kohta 1    

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen    

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Kuntoutuspalveluja tehdään monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä, usein vielä eri yhteistyötaho-

jen kanssa. Verkostojen kuvaaminen auttaa selvittämään, mikä yhteistyössä toimii, mikä ei ja onko päällek-

käisyyttä. Tarkoituksenmukainen työnjako parantaa palvelujen saatavuutta ja tuo kustannustehokkuutta. 
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Prosessitavoitteet 

- Toiminta- ja työkyvyn tuen ja kuntoutuksen prosessit ja palvelukokonaisuus ja yhteentoimivuus 

- Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä (kuntoutusohjaajan rooli)  

- Yhteistyö eläkeselvittelykoordinaattorin kanssa  

- Osallistuminen työttömien terveystarkastusprosessiin 

- Apuvälinepalvelujen yhteistyön ja verkostojen kehittäminen 

- Kotikuntoutuksen ja kotihoidon fysioterapeuttien työnjako (kotikuntoutuksen kehittäminen) 

- Etäteknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen yhteistyössä ja verkostoissa 

- ks. TP A moniammatillisen vastaanottotoiminta (tavoitteet, mittarit, toimenpiteet, tulokset) 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Työkyvyntiimi asiakkaiden lkm 

• Toiminta- ja työkyvyn tuen ja kuntoutuksen prosessit ja palvelukokonaisuudet ja yhteentoimivuus 

• Osallistuminen työttömien terveystarkastusprosessi lkm 

• Apuvälinepalvelujen yhteistyön ja verkostojen kehittäminen 

• Kotikuntoutuksen ja kotihoidon fysioterapeuttien työnjako määrittely (kotikuntoutuksen kehittäminen) 

• Etäteknologian ja digitaalisuutta hyödynnetään yhteistyössä ja verkostoissa (ammattilaisten kesken) 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Potilastietojärjestelmä, Sotkanet, kyselyt henkilöstölle ja verkostoille. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Kuntoutusohjaajan toimenkuvaa ei tällä hetkellä ole perusterveydenhuollossa. Ne asiakkaat, joilla on ollut 

enemmän haasteita terveydentilassa ja työllistymisessä, ovat osittain ohjautuneet erikoissairaanhoidon pal-

veluihin Kuntoutustutkimusyksikköön, joka toimii lähetteellä. 

Apuvälinepalveluita tuotetaan kaikilla Kainuun soten terveysasemilla fysioterapiassa. Kajaanissa apuväli-

nepalvelut ovat keskitetty Kainuun keskussairaalaan apuvälinekeskukseen. Apuvälinepalvelut ovat lääkinnäl-

listä kuntoutusta ja ne toimivat perusterveydenhuollossa lähetteettä ja erikoissairaanhoidossa lähetteellä. V. 

2021 apuvälinekeskuksessa oli 16 284 lainaustapahtumaa (sis. kaiken apuvälinekeskuksen kautta toimitetun 

apuvälineen). Terveysasemien kautta lainattuja apuvälineitä oli 9 211, kuulon ja näön apuvälineitä 2 654, 

erikoissairaanhoidon kautta 1 907. Muut lainaukset olivat esim. kotihoidon, toimintaterapian ja työterveys-

huollon tilastoimia määriä. 

Aikuissosiaalipalveluissa työskentelee yksi henkilö työeläkekoordinaattorin tehtävissä. Eläkeselvittelyn ta-

voitteena on moniammatillisesti selvittää asiakkaan työ- ja toimintakykyä sekä tukea ja ohjata häntä pääse-

mään tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin. Palvelun perusteet ovat mahdollinen työkyvyttömyys, ter-

veydelliset ongelmat, työeläkemahdollisuuksien aikaisempi selvittely, työllistymiseen on tarvittu tukitoimen-

piteitä, kuntouttavaa työtoiminta tai työkokeilu on keskeytynyt tai asiakas kokee tarvitsevansa tukea sote-

palveluista, mutta hänellä on vaikeuksia hakea niitä itse. (Työohje: työ- ja toimintakyvyn ja eläkemahdolli-

suuksien selvittely, Kainuun sote 2020.) 

Kotikuntoutus Konsta on moniammatillinen tiimi, jossa työskentelee fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja 

kuntouttava lähihoitaja. Kainuussa on ainoastaan yksi kotikuntoutustiimi, joka toimii Kajaanin ja Sotkamon 

alueella. Kotikuntoutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, joilla on haasteita selvitä arjen päivittäisistä toi-

minnoista akuutisti heikentyneen toimintakyvyn ja elämäntilanteen vuoksi. Kotikuntoutustiimi tekee ensin 

arviointikäynnin mahdollisen kuntoutusjakson aloittamiseksi. Kotikuntoutusjakson kesto on 1-6 viikkoa tai 
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tarpeen mukaan yksittäinen ohjaus/neuvontakäynti. Kotikuntoutuksessa on pilotoitu etäkuntoutusta kuva-

puhelimella. Kotihoidon fysioterapeutteja on Kainuun soten alueella viisi (Kuhmo 1, Suomussalmi-Hyrynsalmi 

1, Sotkamo 1, Kajaani-Paltamo-Ristijärvi 2). Kotihoidon fysioterapeutit toteuttavat yhdessä muun henkilöstön 

kanssa kuntouttavia arviointijaksoja ja arvioivat mm. apuvälineen tarvetta tai suunnittelevat tarvittaessa kun-

touttavan hoitotyön. Kotihoidon fysioterapeutit ovat toteuttaneet myös ryhmätoimintaa etänä kuvapuheli-

mella. Työnjakoa toimijoiden välillä ei ole määritelty.  

Yhteistyössä ja verkostoissa eri ammattilaisten kesken on hyödynnetty etäteknologian välineistä Skype- tai 

Teams -kokouksia, puhelinyhteyttä, potilastietojärjestelmän viestipiikkiä sekä organisaation ulkopuolisten 

toimijoiden kesken suojattua sähköpostia.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Kuntoutusohjaaja -kokeilussa on aloitettu moniammatillisen yhteistyön kehittäminen kuntoutuspalveluiden, 

aikuissosiaalipalveluiden, TE-toimiston, KELAn ja eläkevakuutuslaitosten välillä. Apuvälinepalvelujen, kotihoi-

don ja kotikuntoutuksen fysioterapeuttien yhteistyö ja verkostojen kehittäminen on aloitettu. Etäteknologian 

ja digitaalisuuden hyödyntäminen yhteistyössä verkostojen ja sote-ammattilaisten kesken on alkanut työky-

vyn tuen tiimissä.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

Tuloksia ei ole vielä arvioitavana. 

 

I. Maksuttoman ehkäisyn laajentaminen 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Raskauden ja seksitautien ehkäisyvälineet tarjotaan maksuttomina kaikille alle 25-vuotiaille. Sähköiset palve-

lut mahdollistavat yhteydenottamisen ja etäneuvonnan ajasta ja paikasta riippumattomasti oikea-aikaisesti. 

Raskauden ehkäisyn aloittaminen ensimmäisellä vastaanottokäynnillä vastaa palveluiden oikea-aikaisuuden 

ja saatavuuden tavoitteeseen. Pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien saatavuus paranee uudistetun työnjaon 

myötä. Palveluiden jatkuvuus turvataan ehkäisysuunnitelman ja jatkoseurannan kautta.  

Prosessitavoitteet   

- Alle 25-vuotiaille maksuttomat ehkäisyvälineet ovat käytössä kaikissa Kainuun soten neuvoloissa ja 

opiskelu- sekä kouluterveydenhuollon yksiköissä loppuvuodesta 2022 

- Raskauden ehkäisyn aloitus tapahtuu viiveettä. Ehkäisyn aloittanut ammattilainen ottaa vastuun eh-

käisysuunnitelmasta ja seurannasta 

- Hoitajia on koulutettu kierukoiden ja kapseleiden asennuksiin. Kierukoiden ja kapseleiden saatavuus 

paranee, jonoja ei kerry. 

- Sähköinen asiointi ja etäneuvonta lisääntyy. Asiointi ja neuvonta on sujuvaa ja joustavaa. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Sähköisten välineiden käyttöaste neuvonnassa, Omasote- raportit  

• Kierukoiden ja kapseleiden asennusten jonotilanne 

• Asiakkaiden lukumäärä 
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Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät  

Hoidon saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta arvioidaan potilastietojärjestelmätilastojen avulla. Etä-

palveluiden ja sähköisen asioinnin käyttöä arvioidaan Omasotesta saatavalla tilastotiedolla. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Asiakas saa ikään katsomatta raskauden hormonaalisen ehkäisymenetelmän ensimmäisen 6 kk:den ajalle il-

maiseksi neuvolasta, koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta yksiköstä. Elämän ensimmäinen ehkäisykierukka 

tai -kapseli on asiakkaalle ilmainen ja sen asentaa lääkäri. Kondomeita on ollut vaihtelevasti tarjolla il-

maiseksi. Pääasiassa niitä on jaettu 8.-luokkalaisille Väestöliiton Kumita -kampanjaan liittyen laajan terveys-

tarkastuksen yhteydessä. Myös Kajaanin opiskeluterveydenhuollon odotustiloissa on ollut haettavissa kon-

domeita. Kierukoiden ja kapseleiden asennuksiin perusterveydenhuollossa oli jonossa lääkäritilanteesta joh-

tuen Kajaanissa noin 80 asiakasta huhtikuussa 2022, mikä tarkoittaa asiakkaalle noin vuoden jonotusaikaa; 

elokuussa 2022 jonossa oli noin 30–40 asiakasta. Pienemmissä kunnissa jonoa ei juurikaan ollut. 

Seksuaaliterveyden edistämistä, ehkäisyneuvontaa ja raskauden ehkäisyä toteutetaan jokaisessa Kainuun so-

ten yhdeksässä neuvolassa. Palvelut on tarkoitettu kaikille hedelmällisessä iässä oleville. Yhteydenotto ja 

ajanvaraus tapahtuu sähköisesti Omasoten kautta tai puhelimitse. Kajaanin perhesuunnitteluneuvolassa on 

takaisinsoittopalvelu. Vastaanotot toteutuvat ajanvarauksella, ehkäisykontrolleja tehdään tarvittaessa myös 

puhelimitse. Kajaanin perhesuunnitteluneuvolassa toimii pääsääntöisesti yksi terveydenhoitaja/seksuaali-

neuvoja. Koululaisten ja opiskelijoiden ehkäisyasiat hoituvat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kautta, pl. 

Kuhmo ja Paltamo, joissa ehkäisyasiat on keskitetty neuvolaan.  

Neuvoloissa ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon seksuaaliterveysneuvonnan vastaanotoilla käyneitä alle 

26-vuotiaita asiakkaita vuonna 2021 oli yhteensä 428 toimenpidekoodilla OAB39 ja SPAT 1308 kirjatut käyn-

nit kaikilla kontaktilajeilla (ml. vo-käynti ja etäkontaktit). Tilastoa pelkästään alle 25-vuotiaista ei ollut saata-

villa potilastietojärjestelmästä. THL:n tilastoissa vastaavien Avohilmon toimenpidetietojen mukaan alle 25-

vuotiaiden asiakasmäärä oli kaikissa kunnissa yhteensä 466 (kontakteina vastaanotto ja etäkontaktit).  

Asiakkaat voivat lähettää Omasoten kautta ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvontaan liittyviä kysymyksiä neu-

voloiden terveydenhoitajille. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaat voivat ottaa yhteyttä omaan ter-

veydenhoitajaan Wilman kautta tai puhelimitse. Perhesuunnitteluneuvontaan osoitettuja viestejä koko Kai-

nuun alueella tuli vuonna 2021 Omasoten kautta yhteensä 466 kysymystä/viestiä asiakkailta ja ammattilais-

ten vastauksia annettiin 415 kpl. Käsittelyajan keskiarvo oli 9,3 tuntia, keskihajonta 12,0 tuntia. Perhesuun-

nitteluun viestejä lähettiin seuraavasti v. 2021 (asiakkaiden lähettämät /ammattilaisten lähettämät): 

Hyrynsalmen neuvola 4/4 
Kajaanin neuvolat yht. (ml. Keskusneuvola, Vuolijoen ja Lohtajan nlat) 381/336 
Kuhmon neuvola 32/30 
Paltamon neuvola 13/13 
Ristijärven neuvola 5/5 
Sotkamon neuvola 13/12 
Suomussalmen neuvola 18/15. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet  

Maksuttoman ehkäisyn palvelupolun suunnittelu on aloitettu. YTHS:n kanssa on avattu keskustelu yhteistyön 

sopimiseksi. Kierukoiden ja ehkäisykapseleiden asentamisen koulutuksista on tehty hankintapäätökset. Kou-

lutus toteutetaan loka-marraskuussa 2022. Koulutukseen osallistuu yhteensä 4 terveydenhoitajaa tai kätilöä.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset   
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2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Asiakkaan tietoisuus oman seksuaaliterveytensä edistämisestä ja hedelmällisyyden tukemisesta lisääntyy 

etäneuvonnan ja informaation lisäämisen myötä. Tällä tavoitellaan seksitautien ja ei-toivottujen raskauksien 

määrän ja inhimillisen kärsimyksen vähenemistä. Seksitauteja ennaltaehkäistään lisäämällä tietoisuutta sek-

sitaudeista sekä tarjoamalla kondomit ilmaiseksi alle 25-vuotiaille. 

Prosessitavoitteet   

- Tarjotaan etäneuvontaa puhelimitse, chatin sekä Omasoten kautta  

- Lisätään informaatiota soten nettisivuille 

- Toteutetaan aktiivista someviestintää seksuaali- ja lisääntymisterveyden teemoista 

- Tarjotaan ilmaisia kondomeita kohderyhmälle 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Perhesuunnitteluun kohdistettujen sähköisten yhteydenottojen/kontaktien lkm Omasotessa 

• Etäneuvonnan ja sähköisten yhteydenottojen määrä lisääntyy; ”ylimääräiset” neuvontaan liitty-

vät käynnit vastaanotolla vähentyvät 

• Kouluterveyskyselyn seksuaaliterveyteen liittyvät indikaattorit 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Omasoten tilastot. Kouluterveyskyselyn indikaattorit kuvaavat, näkyykö ennaltaehkäisevän työn lisääminen 

tietoisuuden lisääntymisenä, mutta on vaikeaa todentaa hankeajan puitteissa, ovatko mahdolliset muutokset 

tulosta juuri hankkeen toimenpiteistä (seuraava kouluterveyskysely toteutetaan keväällä 2023). 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Kouluterveyskyselyn mukaan Kainuussa on tarvetta lisätä seksuaaliterveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää 

työtä sekä nuorten tietoisuutta seksitaudeista, sillä esimerkiksi lukion 1. ja 2. luokalla opiskelevista 12,7 % on 

kokenut tarvitsevansa enemmän tietoa seksitaudeista (v. 2019 vastaava luku oli 9 %). Kohderyhmä kokee 

lisäksi tarvetta halvemmille tai maksuttomille ehkäisyvälineille. Ilmaisia kondomeita on kokenut tarvitse-

vansa 23,3 % lukiossa opiskelevista 1. ja 2. luokan oppilaista ja 20,9 % 8. ja 9. luokan oppilaista v. 2021. Hal-

vempia ehkäisymenetelmiä koki tarvitsevansa 32,1 % lukion 1. ja 2. luokalla opiskelevista, 21,3 % ammatilli-

sessa oppilaitoksessa opiskelevista ja 17,3 % 8. ja 9. luokalla opiskelevista.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen   

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Palveluiden laatu ja vaikuttavuus varmistetaan asiakaslähtöisillä, selkeillä toimintatavoilla raskauden eh-

käisyn käypähoitosuositus huomioiden sekä ehkäisyn aloittamisella jo ensimmäisellä vastaanottokäynnillä. 

Työntekijöiden osaamisen vahvistuminen parantaa palveluiden laatua ja työntekijöiden työhyvinvointia. Esi-

tietojen kerääminen ennakkoon Omasotessa antaa mahdollisuuden käyttää vastaanotolla enemmän aikaa 

neuvontaan, mikä tukee laadukkaan vastaanottokokemuksen syntymistä. Seksitautien ja raskaudenkeskey-

tysten määrä vähenee maksuttoman ehkäisyn ja ennaltaehkäisevän, oikea-aikaisen neuvonnan myötä. 
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Prosessitavoitteet   

- Asiakaslähtöisen toimintamallin luomiseen hyödynnetään asiakaspalautetta. Kohderyhmän osalli-

suutta vahvistetaan yhteistyöllä nuorisojärjestöjen kanssa sekä hyödyntämällä asiakaspalautetta 

- Työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyy osaamisen vahvistumisen ja selkeän toimintamallin kautta 

- Vastaanottokäynneillä saa laadukasta ja monipuolista neuvontaa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan asiakaspalautteiden kautta 

• Työntekijöiden työhyvinvointi paranee ja osaaminen lisääntyy 

• Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla vähentyy 

• Sukupuolitaudit vähentyvät 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Asiakastyytyväisyyttä mitataan asiakaskyselyillä. Työhyvinvointikyselyllä seurataan ja arvioidaan työntekijöi-

den työhyvinvointia. THL:n tilastoista kerätään tiedot raskaudenkeskeytyksistä ja sukupuolitaudeista, mutta 

koska hankeaika on lyhyt, on huomioitava, että muutokset tilastoissa nähdään pidemmän ajan kuluessa. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Kainuun neuvoloissa toimii viisi seksuaalineuvojaa: kolme Kajaanissa, yksi Suomussalmella ja yksi Kuhmon ja 

Sotkamon yhteisenä. Seksuaalineuvojien vastaanotolle pääsee ilman lähetettä (yhteystiedot on ilmoitettu 

Kainuun soten nettisivuilla). Neuvoloiden seksuaalineuvojat tekevät seksuaalineuvontaa lähes päivittäin 

osana omaa työtään. Tarkkaa asiakasmäärää on tämän vuoksi vaikeaa arvioida. Erikseen seksuaalineuvontaa 

varten vastaanotolle ohjautuvia ei juurikaan ole kyselyn perusteella. Työaikaan ei ole määritelty erikseen 

seksuaalineuvontaan käytettävää aikaa. 

Asiakaspalautteen ja työntekijöiden työhyvinvoinnin osalta ei vielä tuloksia. Kohderyhmää ei ole aiemmin 

osallistettu ehkäisypalveluiden suunnitteluun eikä asiakaspalautetta ehkäisypalveluihin liittyen ole kerätty. 

Organisaation työntekijöiden työhyvinvointia on selvitetty yleisesti Mitä kuuluu? -kyselyjen kautta viimeksi 

vuonna 2019, mutta ehkäisyneuvontaa antavaan henkilökuntaan kohdennettua kyselyä ei ole tehty. 

Raskaudenkeskeytyksiä tehtiin Kainuussa alle 25-vuotiailla (15–24-vuotiailla) vuonna 2021 hieman edellistä 

vuotta ja koko maata enemmän: 9,0/1000 vastaavan ikäistä tyttöä (koko maa vastaavasti 8,3).  Klamydiain-

fektioita todettiin THL:n tilastojen mukaan vuonna 2021 Kainuussa 44 tartuntaa 20–24-vuotiailla ja 21 tar-

tuntaa 15–19-vuotiailla. Tippuri-infektioita todettiin kahdella 20–24-vuotiaalla. Kuppainfektioita ja HIV-infek-

tioita ei alle 25-vuotiailla todettu lainkaan.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Vierailu nuorisovaltuuston kokoukseen toi arvokasta tietoa kohderyhmän kokemuksista nykyisistä ehkäisy-

palveluista ja toiveista niiden kehittämiseksi. Kokemuksissa korostui toive ammattilaisten osaamisen vahvis-

tamisesta sekä selkeistä toimintalinjoista ja palveluiden helposta saatavuudesta. Kohderyhmän tuottamaa 

tietoa tullaan hyödyntämään raskauden ehkäisyn ja seksitautien toimintamallin kehittämistyössä. Asiakasky-

sely on avattu ja laitettu jakeluun. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan seksuaalineuvojakoulutuksella, 

joka alkaa 8/22. Koulutukseen osallistuu yhteensä seitsemän terveydenhoitajaa/kätilöä. Seksuaalineuvojien 

nykyistä työnkuvaa sekä asiakasmäärää on kartoitettu kyselyllä. Esitietolomakkeen ja ehkäisyneuvonnan 

työntekijöihin kohdistuvan työhyvinvointikyselyn suunnittelu on aloitettu.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset   
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4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen    

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet  

Työnjako hoitajien ja lääkäreiden kesken uudistuu tehtävänsiirroin sekä hoitajien koulutusten myötä. Lääkä-

rin joustavan konsultaatiomahdollisuuden kautta tuetaan hoitajia uusissa tehtävissään. Yhtenäiset toiminta-

tavat kunnittain varmistavat palvelujen yhteentoimivuuden. 

Prosessitavoitteet   

- Sovitaan työnjaon uudistuksista ja konsultaatiomahdollisuuksista 

- Hoitajien osaaminen vahvistuu koulutusten myötä 

- Luodaan maksuttoman ehkäisyn palvelupolku, joka on käytössä kokeiluun osallistuvissa Kainuun kunnissa 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Hoitajille ohjautuvien kierukoiden ja kapseleiden asennusten ja synnytysten jälkitarkastusasiakkaiden lkm 

• Yhteistyö lääkäreiden ja hoitajien välillä on sujuvaa  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Potilastietojärjestelmästä saatavat tilastot. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset  

Synnytysten jälkitarkastusten koulutuksen saaneita hoitajia oli lähtötilanteessa Kainuun soten neuvoloissa 

yhteensä kaksi. Hoitajille ohjautuu säännöllisen synnytyksen jälkitarkastukset, eli sellaiset asiakkaat, joiden 

synnytyksiin ei liittynyt erityisiä komplikaatioita tai haasteita. Kierukoiden ja kapseleiden asennuksiin ei ole 

vielä koulutettu hoitajia. Lääkärit asentavat kierukat sekä ehkäisykapselit. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Tehty hankintapäätös synnytysten jälkitarkastus- sekä kierukoiden ja kapseleiden asennuskoulutuksista. Kou-

lutukset toteutetaan loka-marraskuussa 2022. Koulutuksiin osallistuu yhteensä seitsemän henkilöä. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

 

 J. Osallisuuden hallintamalli 

1. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus     

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet    

Yhdenvertaisia oikeuksia, mahdollisuuksia ja resursseja osallistua lisätään ottamalla käyttöön osallisuuden 

eri muotoja ja vahvistamalla jo olemassa. Digitaaliset palvelut vastaavat saatavuuden tavoitteeseen mahdol-

listamalla asiakas-/asukasosallisuuden ajasta ja paikasta riippumattomasti oikea-aikaisesti. Osallisuuden työ-

muotojen juurtuminen parantaa jatkuvuutta.  

Prosessitavoitteet 

- Uusien osallisuuden työmuotojen käyttöönotto, huomioiden erityisesti digitaalisuus 

- Käytössä olevien osallisuuden muotojen vahvistaminen 
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Arvioinnin mittarit/ kriteerit 

• Uusien osallisuuden työmuotojen lkm 

• Esim. kokemusasiantuntijoiden, kehittäjäasiakkaiden käyttö lkm 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Hoidon saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta arvioidaan Kainuun soten omista aineistoista ja tilas-

toista, FinSote-tuloksista sekä hankkeen tekemistä kyselyistä ja haastatteluista. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

FinSote-tutkimuksen mukaan 20 vuotta täyttäneistä asiakkaista sai vuonna 2020 Kainuussa osallistua ter-

veyspalveluissa omaa hoitoa ja tutkimuksia koskeviin päätöksiin viimeisimmällä käynnillä 62,7 %. Vastaava 

luku sosiaalipalveluissa oli 54,5 %. 

Kainuun soten Hyvinvointipalveluiden, Ikäihmisten palveluiden ja Terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden 

vastuualueiden ja tulosyksiköiden esihenkilöille 5/2022 tehdyn kyselyn mukaan Kainuun sotessa on jo tällä 

hetkellä käytössä erilaisia asiakas-/asukasosallisuuden menetelmiä (n=40 esihenkilöä). Käytetyin on asiakas-

palautteet (80 %). Yksiköistä 72,5 %:ssa asiakkaat osallistuvat oman hoidon/palvelun suunnitteluun, toteu-

tukseen ja arvioon. Omaisten kanssa tehdään yhteistyötä 70 % vastanneiden yksiköissä. Lisäksi paperiset (50 

%) ja sähköiset kyselyt (42,5 %) ovat käytettyjä menetelmiä. Lisäksi mainittiin yhteistyö järjestöjen kanssa 

(37,5 %), vapaaehtois- ja vertaistoiminta (20 %), vaikuttamistoimielimet (17,5 %), asiakasfoorumit ja muut 

vapaamuotoiset keskustelutilaisuudet (15 %) ja kokemusasiantuntijat asiakkaiden tukena (10 %). 

Kyselyssä tiedusteltiin myös esihenkilöiden kiinnostusta eri työmuotojen käyttöönottoon tulevaisuudessa. 

Kiinnostavammaksi nousi asiakkaiden osallistuminen oman hoidon/palvelun suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin (56,2 %), toiseksi asiakaspalautteiden kehittäminen (42 %) ja yhteistyön kehittäminen omaisten 

kanssa (38,5 %). Yksiköt olivat kiinnostuneita myös kokemusasiantuntijoiden käyttämisestä asiakkaiden ver-

taistukena (35,9 %). Lisäksi mainittiin sähköiset ja paperiset kyselyt (28,2 %), vapaaehtois- ja vertaistoiminta 

(28,2 %), asiakas- ja asiakasraadit (25,6 %). 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Eri osallisuuden muotoja on kartoitettu ja otettu käyttöön mm. nuorten digiraati. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

2. Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään työhön     

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Asiakkuuskertomuksella kuvataan, miten asiakkaat, heidän toiveensa ja tarpeensa on otettu huomioon Kai-

nuun soten palveluissa. Kertomus tukee asiakkaiden osallisuutta, lisää asiakasymmärrystä ja toimii laadun 

kehittämisen välineenä. Asiakkuuskertomus ja -suunnitelma edistää ehkäisevää ja ennakoivaa työtä.  

Prosessitavoitteet    

- Asiakkuuskertomus ja -suunnitelma yhteistyössä sote-alan ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa 

- Lisäksi tavoitteena on kuvata asiakaspalauteprosessia 

 Arvioinnin mittarit/kriteerit   

• Asiakkuuskertomus ja – suunnitelma valmis/ei valmis 
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• Asiakaskokemus 

• Sidosryhmätyöskentelyn kokemukset ja tyytyväisyys  

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät    

Tiedonkeruu tapahtuu Kainuun soten tilastoista ja raporteista, tarvittaessa kyselyillä. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

Asiakkuuskertomusta ja -suunnitelmaa ei ole Kainuun sotessa aikaisemmin tehty. Tällä hetkellä puuttuu ko-

konaiskuva asiakasymmärryksestä. Tieto on pirstaleista: kuka tekee, mitä tekee, mistä tieto tulee. Palautetta 

kerätään esim. QPron sähköisellä asiakaspalautteella, paperisena ja suullisena palautteena, HappyOrNot 

sekä sähköisellä yleispalautelomakkeella. Haasteena on, miten palautetta hyödynnetään systemaattisesti ja 

miten palautteiden perusteella tehtyjä kehittämistoimenpiteitä saadaan esille. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet    

Asiakkuuskertomuksen ja suunnitelman teko on aloitettu. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset   

3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen    

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Asiakas-/asukasosallisuudella tavoitellaan asiakaslähtöisempiä palveluita asiakkaiden kokemusperäistä tie-

toa hyödyntäen. Asiakasosallisuudella edistetään palvelujen laatua ja niiden vastaavuutta väestön odotuksiin 

ja tarpeisiin sekä pyritään parantamaan yksilöllisiä hoito-/palvelupäätöksiä. Asiakasosallisuus on arvokasta 

sinällään, mutta se on myös keino yhdenvertaisten ja vaikuttavien palvelujen kehittämiseen. Työntekijöiden 

osaamisen vahvistuminen ja yhteneväiset toimintatavat parantavat palveluiden laatua ja vaikuttavuutta.  

Prosessitavoitteet    

- Palveluiden laatu ja vaikuttavuus paranee kohdissa 1 ja 2 mainituin keinoin, mittarein ja tuloksin.  

- Toimintakulttuuri muuttuu asiakas-/asukasosallisuutta tukevaksi koko organisaatiossa. Osallisuutta 

lisätään rakentamalla kuulemisen, kohtaamisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia organisaation eri 

tasoille. Mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi asiakasosallisuuteen liittyvä perehdytyspaketti 

henkilöstölle ja osallisuuden työkalupakki -työkirja. 

- Osallisuuden hallintamallilla kuvataan, miten asiakas-/asukasosallisuutta vahvistetaan palveluissa, 

kehittämistyössä ja toimintakulttuurissa. Mallissa määritellään osallisuuden ja vaikuttamisen tavoit-

teet ja toimenpiteet, resurssit ja vastuut eri tasoilla sekä kerrotaan toimenpiteiden arvioinnista ja 

seurannasta. Osallisuuden hallintamalliin nivotaan mukaan vaikuttamistoimielimet.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit 

• Osallisuuden hallintamalli laadittu ja kuvattu 

• Koulutukseen osallistuneiden määrä ja palaute   

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät    

Asiakas-/asukasosallisuuteen liittyvää tietoa kerätään hankkeen toteuttamilla kyselyillä ja haastatteluilla. Li-

säksi hyödynnetään Kainuun soten raportteja ja tilastoja. 
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Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

Esihenkilöille 5/2022 tehdyn kyselyn mukaan 60 % esihenkilöistä tuntee vähän asiakasosallisuuden menetel-

miä. Paljon menetelmiä tuntevia on 32,5 %. Esihenkilöt arvioivat henkilöstön tuntevan asiakasosallisuuden 

menetelmiä vähän (66,7 %). Vain 25,6 % arvioi henkilöstön tuntevan paljon menetelmiä. Reilusti yli puolet 

vastaajista kokee, että osaa hyödyntää asiakasosallisuuden menetelmiä vähän tai erittäin vähän (72,5 %). 

Paljon tai hyvin paljon osaa hyödyntää 27,5 % vastanneista esihenkilöistä. Esihenkilöiden arvion mukaan 

enemmistö henkilöstöstä osaa hyödyntää vähän tai erittäin vähän asiakasosallisuuden menetelmiä työssään 

(71,8 %). Henkilöstöstä 28,2 % osaa hyödyntää menetelmiä paljon.  

Tarkasteltaessa esihenkilöiden mielipidettä asiakasosallisuuden tärkeydestä arjessa, erittäin tärkeänä sitä pi-

tää n. puolet vastaajista (53,8 %), tärkeänä tai erittäin tärkeänä 84,6 %. Tärkeänä sitä ei pidä 15,4 % vastan-

neista. Esihenkilöt arvioivat, että henkilöstöstä pitää asiakasosallisuutta tärkeänä/erittäin tärkeänä arjen 

työssä 68,4 %; tärkeyden arjessa vähäiseksi kokee henkilöstöstä 28,9 %. 

Tehdyt kehittämistoimenpiteet   

Esihenkilöille tehdyn kyselyn tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Työntekijöiden osaamista vahviste-

taan koulutuksella ja monipuolisella viestinnällä, jonka suunnittelu on aloitettu.  

Seurannan ja arvioinnin tulokset     

4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen     

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Järjestöjen ja vapaaehtoistyön roolia ja merkitystä kirkastamalla varmistetaan palveluiden monialaisuutta ja 

yhteentoimivuutta.  

Prosessitavoitteet    

- Järjestöjen ja vapaaehtoistyön roolia ja merkitystä kirkastetaan esim. laatimalla Kainuun soten sekä 

järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa yhteistyönmalli: jatkuvan ja säännöllisen yhteistyön ja 

sen kehittämisen rakenne, kumppanuuden toimintatavat, Kainuun soten tarjoaman tuen periaatteet.  

Arvioinnin mittarit/kriteerit   

• Yhteistyöhön osallistuneiden järjestöjen määrä  

• Verkostoissa/tiimeissä toimivien ammattilaisten kokemukset ja sitoutuminen yhteistoimintaan   

• Tuotoksena: yhteistyönmalli 

Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät    

Kainuun soten raportit. Hankkeen tekemät kyselyt ja haastattelut. 

Lähtötilanteen arvioinnin tulokset   

Kainuun sotessa järjestöyhteistyö on ohutta, ei-systemaattista eikä koordinoitua. Haasteena on, että avus-

tustenjako ei ole vuorovaikutteista. Järjestöyhteistyötä jokainen tulosalue tekee omalla tavallaan ja tieto on 

hajallaan. Yhteistyöstä ja sen laadusta tai määrästä ei ole seurantaa eikä arviointia. Yhteistyön koordinaation 

kehittämiselle ja sen määrittämiselle, kenen toimenkuvaan/vastuulle koordinaatio kuuluu, on selkeä tarve.  

Kainuun sotessa järjestöt ovat mukana kehittämishankkeiden työryhmissä. Kainuun potilas-, kansanterveys- 

ja vammaisjärjestöjen sekä soten edustajien yhteistyökokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 
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Koollekutsujana on kuntayhtymän johtaja. Kainuun sotessa on järjestetty OLKA -toimintaa, joka on edistänyt 

järjestö- ja vapaaehtoisten välistä yhteistyötä. Lisäksi hyvinvointialueen valmistelun Osallisuustyöryhmässä 

on mukana järjestöjen edustajia. Tehdyn kyselyn mukaan käytössä on useita erilaisia kumppanuusmuotoja. 

Yleisimpiä ovat asiakkaiden ohjaus ja neuvonta (45,2 %), verkostoyhteistyö (35,5 %) ja vapaaehtois- ja ver-

taistoiminta (32,3 %). Kainuussa toimii yhteensä 1949 yhdistystä, joista 149 on sote-yhdistyksiä.  

Tehdyt kehittämistoimenpiteet    

Yhteistyö verkostojen kanssa on aloitettu. 

Seurannan ja arvioinnin tulokset    

 

Kustannusten nousun hillitseminen    
 

Hankkeen omat tarkennetut hyötytavoitteet   

Palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen ja palvelutarpeen viiveetön rat-

kaisu vähentää ongelmien syvenemistä ja kasautumista. Tavoitteena on laadukkaat, vaikuttavat ja kustan-

nustehokkaat toimenpiteet ja palvelut. Sähköinen ohjaus, neuvonta ja asiointi edistää palvelujen saata-

vuutta, monipuolistaa palveluntarjontaa ja tuo kustannustehokkuutta sekä asiakkaalle, sotelle että yhteis-

kunnalle (mm. matkakulut).   

Ennakoivalla ja ehkäisevällä työllä, varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella, riittävän intensiivisellä mata-

lan kynnyksen tuella ja mini-interventioilla ehkäistään ongelmien muodostumista/syvenemistä ja vähenne-

tään hoidon tarvetta sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa (jonot, päivystys, sairaalahoitopäivät). Ne 

myös ovat kustannustehokkaita hoitomuotoja verrattuna korjaaviin erikoissairaanhoidon palveluihin. Jo pu-

heeksi ottaminen ja tukiverkon muodostaminen varsinaiseen hoitoon jonotettaessa voi parhaimmillaan pois-

taa itse hoidon tarpeen.  

Koordinoitu monialainen ja -ammatillinen yhteistyö vähentää ammattilaisten tekemää päällekkäistä työtä, 

säästää perusterveydenhuollon resursseja ja vähentää esh-tarvetta ja lisää tuottavuutta. Hoitopolkujen ja 

kokonaisuuksien tunnistaminen ja kuvaaminen luo paremmat edellytykset prosessien tehostamiselle ja tar-

koituksenmukaiselle hoitoon hakeutumiselle, -ohjaukselle ja palvelujen sujuvuudelle.  

Asiakastarpeiden tunnistaminen auttaa kehittämään ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia ja vaikuttavia pal-

veluja. Toimivat palvelut ja tyytyväiset asiakkaat tuottavat työhyvinvointia ja vähentävät sairauspoissaoloja. 

Arvioinnin mittarit/kriteerit  

• Kustannukset €/asukas, €/asiakas, toiminnan tehostuminen. 

• Pth toteutetaan nykyisillä resursseilla ja työnjako on tarkoituksenmukaista.  

• Vuodeosastoilla hoidossa olevat päihdeasiakkaat 

• Toimeentulotuki, toimeentulotukimenot €/asukas  

• Sosiaalitoiminnan nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus 2015-), €/asukas 

• Alle 25-vuotiaiden raskaudenkeskeytysten ja sukupuolitautien hoitokustannukset laskevat 
 
Tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmät   

Tietolähteinä ovat potilas- ja talousjärjestelmät, Kainuun soten omat tilastot, tilinpäätös ja muut aineistot, 

Sotkanet, THL:n aineistot. Huomioita: 
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- Hankeaika on liian lyhyt, jotta toimintatapojen muutokset ehtisivät näkyä kustannuksissa, niin että 

muutosten voitaisiin todentaa johtuvan juuri hankkeen toimenpiteistä. Muut tekijät, kuten korona-

pandemia ja yleinen hintojen nousu haastavat tulkintojen tekemistä.  

- Kustannus €/asukas ei ole ongelmaton (esim. ikäjakauman muuttuminen alueella saattaa vaikuttaa 

vertailukelpoisuuteen). Kustannustarkasteluun tulisi ottaa €/asiakas, mutta luotettavia tietoja ei ole 

ollut hankkeen käytettävissä.  

- Kustannusvaikutuksen arviointia vaikeuttaa kohdentamisongelma: kaikkialla ei ole yhtenäisiä tarkkoja 

kirjaamiskäytäntöjä, jotta saataisiin poimittua asiakkaat toimenpiteittäin ja tekemään asiayhteyteen 

liittyvät tulkinnat. Lisäksi järjestelmien jäykkyys rajoittaa palvelujen toteumaraporttien ajamista.  

Lähtötilanteen ja seurannan ja arvioinnin tulokset (2021 ei vielä saatavilla) 

Taulukkoon 1 on koottu muutamia kuvaavia kustannusindikaattoreita ja sen perään kirjattu muita kustan-

nusseurantaan liittyviä huomioita/arvioita.  

TAULUKKO 1. Terveydenhuollon kustannusindikaattoreiden seuranta  

Kustannusindikaattori 2019 2020 2021 2022 

A, D Pth-nettokäyttökustannus (pl. suun terveydenhoito)  €/asukas 507,2  554,0   

A Erikoissairaanhoidon nettokäyttökustannus €/asukas 1 846,0  2 063,5   

C, D Lastensuojelun nettokäyttökustannukset avohuollossa €/asukas* 89  86   

C, D Lastensuojelun nettokäyttökustannukset laitos- ja perhehoidossa* 

€/asukas 

150  157   

C Muiden lasten ja perheiden avopalvelujen nettokäyttökustannukset 

€/asukas 

28     

E Kotihoidon nettokäyttökustannus €/asukas 239  249   

F Päihdehuollon erityspalvelujen nettokäyttökustannukset €/asukas 22,90  34,10    

* Lastensuojeluasiakkuudet kertovat lasten voinnin ohella vanhempien ja koko perheen voinnista.  

A Moniammatillinen vastaanottotoiminta: Laboratorio- ja röntgentutkimusten kustannukset ovat vähenty-

neet uuden toimintamallin myötä. Terveysasemien vastaanotoilla, joilla uudistaminen on aloitettu, kustan-

nus €/hoidettu asiakas on v. 2021 ollut asemasta riippuen 61 – 89 % vuoden 2019 kustannuksista. Vuonna 

2020 kustannukset ovat olleet vuoden 2019 tasoa tai sitä korkeammat. Toimintamallin kehittäminen on al-

kuvaiheessa, joten toimintojen kustannustehokkuus näkyy vasta myöhemmässä vaiheessa. Kustannusten 

nousun hillitseminen tapahtuu, kun moniammatillista vastaanottotoimintaa kehitetään nelimaalitavoittei-

den mukaisesti. Kustannuksia tullaan seuraamaan €/asiakas, mahdollisesti tuottavuustietoa tullaan saamaan 

PowerBI -järjestelmän kautta (ei vielä HELLÄn käytettävissä). 

E Ikäihmisten HyVo-toiminta: Ikäihmisten HyVo-toiminnan henkilöresurssit: v. 2020 noin 1,6 htv/v. Kokeiltu 

HyVo-toimintamalli vaati kokeiluna runsaasti resursseja. Jotta toimintamallin toteuttaminen laajalle ikäih-

misten joukolle toistuvana on mahdollinen, edellyttää se ylösajovaiheessa pohjatyötä systematiikan ja tiet-

tyjen rutiinien luomiseksi ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Muutoin ryhmämuotoisena palveluohjaus – 

etenkin etä- ja hybridimuotoisina versioina – on kustannustehokas ohjausmenetelmä. 

F Mtp-palvelut: Vuonna 2020 Kainuussa oli Suomen suurimmat tilastot päihdesairauksien aiheuttamista sai-

raalahoidoista sekä perusterveydenhuollon vuodeosastoilla että erikoissairaanhoidossa. Kainuun soten tilin-

päätöksen mukaan vuonna 2020 päihdehuollon laitoksissa oli 67 asiakasta, näillä yhteensä 1805 hoitopäivää 

ja hoitojaksojen hinta yht. n. 242 673 euroa (THL:n Päihdetilastollisessa vuosikirjassa 2021 em. asiakasmäärä 

on 14 asiakasta). Päihdehuollon erityspalvelujen nettokäyttökustannukset ovat olleet noususuuntaiset: 

22,90 €/asukas v. 2019 ja 34,10 €/asukas v. 2020 (Sotkanet). 
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G Sosiaalihuolto: Toimeentulotukimenot asukasta kohti Kainuussa ovat koko maata pienemmät (taulukko 2). 

Vuonna 2020 Kainuussa sosiaalitoiminnan nettokäyttökustannukset olivat 1 763,70 euroa asukasta kohden.  

Koko maassa vastaavat kustannukset olivat 1 562,20 euroa.  

TAULUKKO 2. Sosiaalihuollon kustannusindikaattoreiden seuranta v. 2021 

Indikaattori Kainuu Koko 
maa Perustoimeentulotuki, €/asukas (reaalihinnoin) 79 128 

Täydentävä toimeentulotuki, €/asukas (reaalihinnoin) 4 6 

Ehkäisevä toimeentulotuki, €/asukas (reaalihinnoin) 2 3,5 

Sosiaalitoiminnan nettokäyttökustannukset (pl. varhaiskasvatus 2015-), €/asukas 1 763,70 1 562,20 

 

I Maksuton ehkäisy:  Ehkäisyvälinekustannuksiin käytettiin vuonna 2021 yhteensä n. 53 837 euroa kaikissa 

neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yksiköissä. Ehkäisyvälinekustannuksista ei voi eritellä, 

mikä osuus käytettiin alle 25-vuotiaiden raskauden ehkäisyyn. Jatkossa vertailukelpoista dataa ehkäisyväli-

nekustannuksista ei ole käytettävissä, sillä tulevalla 1.1.2023 alkavalla hankintakaudella ehkäisyvälineiden 

hankintahinnat muuttuvat. Näin ollen, maksuttoman ehkäisyn kokeilun vaikutuksia ehkäisyvälinekustannuk-

siin on vaikeaa arvioida. Raskaudenkeskeytysten sekä seksitautien kokonaishoitokustannuksia (ml. lääkityk-

set, laboratoriotutkimukset, hoitopäivät, psyykkisten ja sosiaalisten oireiden hoito jne.) ei lähtötilanteessa 

ole saatavilla. Hankeajan jälkeen ehkäisyvalmisteiden hankintaan liittyvät kulut voivat kasvaa asiakasmäärän 

mahdollisesti kasvaessa. Toisaalta pitkäaikaisten ehkäisymenetelmien käyttö voi hillitä kustannusten kasvua 

pidemmällä aikavälillä. 

J Osallisuuden hallintamalli: ”Julkisessa terveydenhuollossa asiakasosallisuuden mahdollistaminen liittyy po-

tilaiden omahoidon lisääntymiseen ja toipilaslähtöiseen ajattelumalliin hoidon suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. Omahoidon lisääntyminen johtaa laajempaan hoitovastuun siirtämiseen laitokselta potilaalle. Tämä 

edistää kustannustehokkuutta hoitopalvelujen järjestämisessä.” 


