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Liite 8. Kainuun arviointiraportti syksy 2021 

Pääraportti ja muiden alueiden arviointiraportit julkaisuarkistossa 

Kainuu 

Juha Koivisto & Heidi Muurinen, THL 

 

Kainuussa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke vastaa alueella esille nousseisiin kehittämistarpei-

siin. Keskeiset haasteet liittyvät palvelujen saatavuuteen ja vaikuttavuuteen. Hanke jakaantuu 10 työpaket-

tiin: 1) moniammatillisen vastaanottotoiminnan kehittäminen, 2) suun terveydenhuollon kehittäminen, 3) 

perhekeskustoiminta, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, 4) psykososiaaliset menetelmät kaiken ikäisille, 

5) hyte-työn vaikuttavuuden parantaminen, 6) mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuksien hoidon kehittämi-

nen, 7) sosiaalihuollon kehittäminen, 8) kuntoutuspalvelujen kehittäminen, 9) maksuton ehkäisy alle 25-vuo-

tiaille ja 10) osallisuuden hallintamalli. 

Hankkeen keskeiset tavoiteltavat tulokset työpaketeittain ovat seuraavat:1) uusi moniammatillinen toi-

mintamalli on käytössä kaikilla Kainuun terveysasemilla; turvataan palvelujen saaminen sekä paljon tukea 

tarvitsevien asiakkaiden hoidon hallinta, asiakasturvallisuus ja laatu, 2) uusi suun terveydenhuollon toimin-

tamalli on käytössä, 3) sote-sivistys -yhteistoimintamallit ovat käytössä, uudistunut lähisuhdeväkivaltatyö 

sekä perheiden elintapaohjaus toimii, 4) psykososiaalisten menetelmien osaaminen peruspalveluissa on li-

sääntynyt, osaamisen tuki ja koordinaatio toimivat 5) vaikuttava HyVo -toimintamalli on käytössä ikäänty-

neille, 6) päihde- ja riippuvuuksien hoidon toiminta ja työmalleja on uudistettu sekä osaamista vahvistettu, 

7) sosiaalihuollon ja sosiaalityön toimintamalleja on uudistettu sekä osaamista vahvistettu, 8) kuntoutuspal-

velujen toimintamalleja on uudistettu sekä osaamista vahvistettu, 9) maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille ja 

10) osallisuuden hallintamalli on luotu ja toimintakulttuurin muutos on alkanut. 

Toiminnan muutosten vaikutuksena hoitoon pääsy on parantunut, asiakastyytyväisyys ja työnhyvinvointi 

on lisääntynyt, painopiste on siirtynyt ennalta ehkäiseviin palveluihin, hoidon laatu on parantunut, yhteistoi-

minta on vahvistunut ja kustannusvaikuttavuus on lisääntynyt. 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden paranta-

minen  

Pääsy kiireettömään hoitoon ja hoidon jatkuvuus 

Kainuussa on perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kiireettömän käynnin odotusaikatiedoissa puutteita, 

minkä takia odotusaikatietoja ei raportoida vuosilta 2020 ja 2021. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon 

lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää odottaneiden osuus oli Kainuussa vuoden 2019 lopussa jon-

kin verran koko maan keskiarvon alapuolella noin 45 prosentissa.  (Kuvio 1.) 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän 

päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden osuus on Kainuussa ollut erittäin pieni ja selvästi koko maan 

keskiarvon alapuolella. Määrä kuitenkin kasvaa kevään 2021 jälkeen ja on lokakuussa vajaa 15 prosenttia. 

Kainuun tiedoissa on kuitenkin puutteita. (Kuvio 2.) 

Kainuussa on suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen 

arvioinnista odottaneiden määrässä selvä kasvava trendi ja määrä on huomattavasti koko maan keskiarvoa 

suurempi. Keväästä 2021 alkaen kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää odottaneita on ollut lähes 90 prosenttia 

asiakkaista. Vuoden 2021 osalta hoidon tarpeen arviointiin perustuvien kiireettömien hammaslääkärikäyn-

tien hoitoonpääsytietojen osuus kaikista hammaslääkärin kiireettömistä käynneistä oli Kainuussa kaksi pro-

senttia. (Kuvio 3.) 
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Kuvio 1. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin kiireettömän käynnin odotusaika 

yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

Kuvio 2. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireettömän 
käynnin odotusaika yli 7 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä 

 

Kuvio 3. Perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon hammaslääkärin kiireettömän käynnin 
odotusaika yli 90 pv hoidon tarpeen arvioinnista, % toteutuneista käynneistä  
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Kainuussa vajaa 31 prosenttia asiakkaista kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman lääkärin 

kanssa; harvempi kuin alueella vuonna 2018 ja selvästi harvempi kuin koko massa keskimäärin vuonna 2020. 

Vajaa 39 prosenttia kertoi vuonna 2020 asioivansa aina tai usein saman hoitajan kanssa. Määrä on aavistuk-

sen pienempi kuin alueella vuonna 2018, mutta selvästi maan keskiarvoa suurempi. (Taulukko 1.) 

Taulukko 1. Hoidon jatkuvuus 

   2018 2020 

Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%)  Kainuu 33,3 30,7 
  

Koko maa 40,2 36,8 

Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%)  Kainuu 39 38,6 
  

Koko maa 32,1 29,6 

 

Pääsy sosiaalialan ammattilaisen kiireettömälle vastaanotolle 

Kainuussa asiakas sai syyskuussa 2021 sosiaalihuollon työntekijälle (sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja) 

kiireettömän ajanvarausajan (ajanvarauspyynnöstä) lapsiperheiden palveluissa keskimäärin viiden arkipäi-

vän kuluessa (5 arkipäivää myös syyskuussa 2020), työikäisten palveluissa keskimäärin kolmen arkipäivän 

kuluessa (4 arkipäivää syyskuussa 2020) ja iäkkäiden palveluissa keskimäärin seitsemän arkipäivän kuluessa 

(4 arkipäivää syyskuussa 2020). Kyselyvastauksessa tuodaan esiin, että ikäihmisten pitäisi päästä aikuissosi-

aalityön vastaanotolle tarvittaessa ja että ikääntyneiden palveluissa vastaanottotoiminnan sijasta asiakasoh-

jaajat tekevät palvelutarpeen arviointeja kotikäynneillä palvelutakuun puitteissa eli aloittavat arvioinnin te-

kemisen viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.  

 

Sähköisten palvelujen käytön esteet 

Kainuussa vajaa 92 prosenttia asukkaista koki vuonna 2020 esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käy-

tössä. Määrä on hieman suurempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 2.) 

Taulukko 2. Kokenut esitetä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä  

       2020 

Kokenut esteitä ja huolia sähköisten palvelujen käytössä (%)  Kainuu 81,9 
      

Koko maa 79,5 

 

Oma-arviointi 

Kainuun lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan terveysasemille hoitoon pääsy on ollut haasteellista, mihin 

vaikuttaa heikko lääkäritilanne ja hoitajien sijaisten saatavuus. Koko Kainuussa jonotilannetta kuvaava T3-

aika (kolmas vapaa kiireetön aika) on vuonna 2019 ollut lääkäreillä 31.03 ja kansanterveyshoitajilla 22.55. 

Asiakkaan väliseen yhteydenottoon Omasotea on hyödynnetty terveysasemien vastaanotolla ja mielenter-

veys- ja päihdetyössä jossain määrin, aikuissosiaalityössä vähemmän, fysioterapiassa ei lainkaan. Chatin 

kautta yhteydenotto terveysasemien sairaanhoitajille ja kansanterveyshoitajille on ollut käytössä.  

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan suun terveydenhuollon Kajaanin yksiköissä hoitoon pääsy oli vai-

keutunut ja hoitojonot kasvaneet. Hoitojonojen muodostuminen on osittain ollut koronan vaikutusta, mutta 

hoitojonoja on alkanut muodostua jo ennen koronaakin. Muodostuneet hoitojonot vaikeuttivat asiakkaiden 

hoitoon pääsyä, haastoivat oikea-aikaisen asiakkaan tarpeiden mukaisen hoitopolun rakentamista ja vaikeut-

tivat paljon hoitoa tarvitsevien asiakkaiden kohdennettua hoitamista. Tilanteella oli vaikutusta myös työnte-

kijöiden työhyvinvointiin.  

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan moniammatillisen vastaanottotoiminnan kehittämisessä toiminta-

malli ei ole vielä vakiintunut: osassa terveysasemia opetellaan edelleen toimimaan uuden mallin mukaisesti, 

osassa on edetty pidemmälle. Osassa yhteyshenkilömäärät ovat hyvällä tasolla, osassa luvut ovat vielä mal-

tilliset. Myös asiakasvirtamestarin rooli sujuu ja on osa arkipäivää osassa terveysasemia, kun osassa vielä 

opetellaan tai ei ole edetty merkittävästi. Suurimmaksi osaksi palaverikäytännöt ovat uudistuneet ja toimitaan 
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sovitulla tavalla. Toiminnan lukuja on seurattu Excel -taulukolla, koska käytössä ei ole digitaalista huoneen-

taulua (KaRa -hanke). Etä-% -luvut ovat lähes joka yksikössä noususuuntaiset. Uudessa toimintamallissa T3-

lukua ei mitata, koska hoito alkaa heti. 

Kerralla kuntoon -mallia pilotoitiin Kajaanissa Teppanan hammashoitolassa. Pilotoinnin tavoitteena oli 

tehostaa potilaan hoitojakson nopeutumista. Kokeilussa 52 prosenttia potilaista hoidettiin kerralla kuntoon. 

Aikuispotilaiden lisäksi tehtiin ns. koululaispäiviä. Tällöin noin kuusi hammaslääkäriä tarkasti/hoiti noin 60 

kahdeksasluokkalaista lasta. Koululaispäivänä kerralla kuntoon -prosentti oli päivästä riippuen 58–76 pro-

senttia. Myös ns. lohkeamapäiviä kokeiltiin. Näinä päivinä potilasmäärät olivat kohtalaisen korkeat ja ei-

akuutteja. Kohtuullisen nopeasti hoidettavia hampaiden lohkeamia voitiin korjata nopeasti ja tehokkaasti. 

Mallilla tavoiteltiin myös paljon tukea tarvitsevien potilaiden havaitsemista ja heidän hoitokokonaisuutensa 

sujuvuutta. Tilastollisesti paljon tukea tai hoitoaikoja tarvitsevia (yli 3 käyntikertaa) potilaita oli yllättäen 

suhteellisen vähän, noin yksi prosenttia. Pilotti päättyi lokakuun lopussa, mutta on tehty suunnitelmaa sen 

jatkamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Potilasjonoja on muodostunut edelleen ja myös niiden purkamista 

varten on tehty suunnitelmaa vuodelle 2022. 

Perhekeskustoiminnan tehostamisessa varhaisen tuen tiimin toimintamalli (aiemmin moniammatillinen 

neuvolatiimi) on kehitetty ja se on pilotoitavana Kajaanissa. Pilotointi on lähtenyt hitaasti käyntiin eikä siitä 

ole vielä tuloksia saatavilla. Vastuutyöntekijämallia on alettu kehittämään varhaisen tuen tiimin pohjalta ja 

sen on tarkoitus olla pilotoitavissa heti alkuvuodesta 2022 Kajaanissa. Lähisuhdeväkivaltatyössä on alettu 

kehittää avainhenkilöverkostomallia, joka ulotetaan koskemaan koko Kainuuta. Avainhenkilöverkostokou-

lutukset alkavat joulukuussa. 

Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan 

työhön  

Perusterveydenhuolto 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäynnit tuhatta asukasta kohden ovat Kainuussa vuoden 

2016 jälkeen laskeneet alle koko maan keskiarvon. Vuonna 2020 käyntejä oli noin 500, mikä oli selvästi 

vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. (Kuvio 4.) Muita kuin lääkärikäyntejä on Kainuussa ollut huo-

mattavasti koko maata enemmän vuosina 2016–2020. Niiden määrä on kuitenkin laskenut selvästi ja vuonna 

2020 muita kuin lääkärikäyntejä tuhatta asukasta kohden oli Kainuussa noin 1100. Koko maassa jäätiin kes-

kimäärin hieman yli 800 käyntiin. (Kuvio 5.) Etäasiointikäyntien osuus perusterveydenhuollon avohoidon 

käynneistä on Kainuussa ollut suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 osuus nousi voimak-

kaasti ja oli lähes 40 prosenttia kaikista käynneistä. (Taulukko 3.) Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissai-

raanhoitoon tulleiden osuus kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista on Kainuussa hienoi-

sesti laskenut ja oli vuonna 2020 noin 20 prosenttia, mikä on jonkin verran vähemmän kuin valtakunnallinen 

keskiarvo. (Kuvio 6.)  
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Kuvio 4. Perusterveydenhuollon avosairaan-

hoidon lääkärikäynnit yhteensä  
/ 1 000 asukasta 

  

Kuvio 5. Perusterveydenhuollon avosairaan-

hoidon muut kuin lääkärikäynnit yhteensä / 
1000 asukasta

Taulukko 3. Etäasiointikäynnit, % perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Kainuu Miehet 25,5 24,1 24,7 27,7 37,1 

 Naiset 27,5 25,6 26,4 30,0 40,2 

 Yhteensä 26,6 24,9 25,6 29,0 38,9 

Koko maa Miehet 19,3 19,0 19,4 20,6 28,0 

 Naiset 20,8 20,8 21,5 22,9 30,0 

 Yhteensä 20,2 20,1 20,6 22,0 29,2 

 

 

Kuvio 6. Terveyskeskuksen lähetteellä erikoissairaanhoitoon tulleet,  

% kaikista päättyneistä erikoissairaanhoidon hoitojaksoista 

Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisten käyntien sekä yksilöllisen tarpeen mukaisten terveys-

tarkastusten määrä on Kainuussa viime vuodet pysynyt stabiilina olleen vuosittain noin 130 käyntiä tuhatta 

vastaavan ikäistä asukasta kohden. Luku on selvästi koko maan keskiarvoa alhaisempi. (Kuvio 7.) Kasvatus- 

ja perheneuvoloiden asiakasmäärä on Kainuussa kasvanut vuodesta 2019 ollen vuonna 2020 935 asiakasta 

(Kuvio 8). 
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Kuvio 7. Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen 

mukaiset käynnit sekä yksilöllisen tarpeen mu-
kaiset terveystarkastukset  

/ 1000 vastaavanikäistä asukasta

 

Kuvio 8. Kasvatus- ja perheneuvoloiden asiak-

kaat vuoden aikana 

 

Lapsiperheiden palvelut 

Niiden perheiden määrä, jotka ovat olleet kunnan kodin- ja lastenhoitopalveluissa, on Kainuussa laskenut viime 

vuosina hivenen ollen vuonna 2020 1,6 prosenttia. Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa on viime vuosina 

Kainuussa ollut 0,2–0,4 prosenttia lapsiperheistä. Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä mukana olleiden per-

heiden määrä on ollut hienoisessa nousussa viime vuosina ollen vuonna 2020 3,8 prosenttia lapsiperheistä. Lasten-

suojelun tehostetussa perhetyössä perheitä on ollut vuoden 2016 jälkeen 0,1–0,3 prosenttia lapsiperheistä, koko 

maassa 1,6–1,8 prosenttia. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-vuotiaita on viime vuosina Kainuussa ollut 1,8–1,9 

prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä ja hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Kiireellisesti vuoden 

aikana sijoitettuna olleita 0–17-vuotiaita on ollut viime vuosina 0,3–0,4 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä, 

kuten koko maassa keskimäärin. (Taulukko 4.)  

Taulukko 4. Lapsiperheiden palvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Perheitä kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiperheistä Kainuu 3 2,7 2,5 1,9 1,6 
  

Koko maa 1,9 2,4 2,3 2,5 2,3 

Perheitä lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalveluissa, % lapsiper-

heistä 

Kainuu 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 

  
Koko maa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Perheitä sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä, % lapsiper-

heistä 

Kainuu 2,4 2,5 3,3 3,5 3,8 

  
Koko maa 2,3 2,5 3,1 3,4 3,1 

Perheitä lastensuojelun tehostetussa perhetyössä, % lapsiperheistä Kainuu 1,4 0,1 0,2 0,3 0,2 
  

Koko maa 1,6 1,8 1,8 1,8 1,6 

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0–17-vuotiaat, % vastaavan ikäisestä 

väestöstä  

Kainuu 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 

  
Koko maa 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 

Kiireellisesti vuoden aikana sijoitettuna olleet 0–17-vuotiaat, % vas-

taavanikäisestä väestöstä 

Kainuu 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 

  Koko maa 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

Nuorten mielenterveyspalvelut 

13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit ovat Kainuussa viime vuosina olleet 

määrältään selvästi maan keskiarvoa korkeammat. Vuonna 2018 käyntejä oli lähes 1800 tuhatta vastaavan ikäistä 

kohden, mutta sen jälkeen määrä on pienentynyt jonkin verran. (Kuvio 9.) Myös 13–17-vuotiaiden psykiatrisen 
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laitoshoidon potilaiden määrä on ollut jonkin verran maan keskimääräistä lukua korkeampi. Vuoden 2018 jälkeen 

määrä on ollut kasvamaan päin. (Kuvio 10). 

 

 

 

Kuvio 9. Erikoissairaanhoidon avohoitokäyn-

nit, nuorisopsykiatria  
/ 1 000 13–17-vuotiasta

 

Kuvio 10. Psykiatrian laitoshoidon 13–17-vuoti-

aat potilaat / 1 000 vastaavanikäistä   

 

Kainuun alueella oli syyskuussa 2020 peruspalveluna käytössä nuorten mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn 

ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä masennusoireistoon suunnattu Inter Personal Counseling 

(IPC) -menetelmä. Menetelmää käyttävät ammattiopistojen kuraattorit. Alueella työskenteli lähtötilanteessa neljä 

koulutuksen vuonna 2010 saanutta ammattilaista. Kainuun alueella ei ollut käytössä nuorten mielenterveyshäiriöi-

den ennaltaehkäisyyn ja hoitoon soveltuvista psykososiaalisista menetelmistä ahdistuneisuusoireiluun suunnattua 

CoolKids -menetelmää. 

Syyskuuhun 2021 mennessä alueella oli hankeaikana koulutettu 16 IPC-osaajaa ja hoitojaksoja oli aloitettu 28. 

IPT-N-osaajia oli koulutettu 4. (Tauluko 5.)  

Taulukko 5. Psykososiaalisiin menetelmiin koulutetut ja aloitetut hoitojaksot hankekaudella 

30.9.2021 mennessä  

 Koulutetut  Aloitetut hoitojaksot  

IPC-osaaja 16  28  

IPT-N-osaaja 4    

 

Muita Kainuussa käytössä olevia menetelmiä olivat syyskuussa 2020 kyselyvastausten mukaan mm. lapset pu-

heeksi -menetelmä, tavanomaiset haastattelut ja keskustelut, erilaiset työskentelykortit, kartoittavat lomakkeet, ky-

selyt ja oppaat, satunnaisesti myös Nepsy-valmennus.  

Muille kuin nuorille suunnatuista näyttöön perustuvista psykososiaalisista hoidon menetelmiä alueella oli syys-

kuussa 2021 käytössä yli 18-vuotiaille tarpeenmukaisen hoidon malli ja avoimen dialogin hoitomalli. 

Kainuun lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan peruskoulun 8.–9. luokkien, lukion 1.–2. luokkien ja ammatilli-

nen oppilaitos -ikäisissä nuorissa opiskelijahuollosta tuen ja avun saaneiden osuus on ollut hyvää tasoa. Kouluter-

veyskyselyn 2021 mukaan heikentymistä on tapahtunut lukiossa ja ammattiopistossa. Merkittävin muutos on tapah-

tunut lukiolaisilla: tuen ja avun saaminen koululääkäriltä on 14,6 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2019. 

Ammattilaisille pääseminen on perusopetuksen puolella heikentynyt 3,2 prosenttia. Lukiossa ja ammattioppilaitok-

sessa ei ole merkittävää muutosta muutoin paitsi, että ammattiopiston kuraattorille pääseminen on parantunut 8,7 

prosenttia. 

 

Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvät asioinnit 
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Kainuussa ovat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vas-

taanoton käyntisyinä kasvaneet lievästi viime vuosina, laskien kuitenkin vuonna 2020 hivenen. Määrä on jonkin 

verran pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin 

avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä ovat viime vuodet olleet noin 0,5 prosentin luokkaa. (Taulukko 6.) 

Taulukko 6. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä päihteiden aiheuttamat ongelmat perus-

terveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt pl. päihteiden käytön ongelmat 

perusterveydenhuollon lääkärin avosairaanhoidon vastaanoton käyntisyynä, 

% kirjatuista käyntisyistä 

Kainuu 2,7 3,3 3,7 3,9 3,6 

  
Koko maa 3,9 4,4 4,7 5 5,5 

Päihteiden aiheuttamat ongelmat perusterveydenhuollon lääkärin avosai-

raanhoidon vastaanoton käyntisyynä, % kirjatuista käyntisyistä 

Kainuu 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 

  
Koko maa 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Päihdehuollon avopalveluissa on viime vuosina Kainuussa ollut jonkin verran enemmän asiakkaita kuin keski-

määrin koko maassa; kymmenen asiakkaan molemmin puoli tuhatta asukasta kohden. Niin ikään päihteiden vuoksi 

sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja potilaita on ollut Kainuussa hivenen maan keskiarvoa 

enemmän. Vuonna 2020 määrä pienenee hieman edeltävästä vuodesta. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleita 

asiakkaita on Kainuussa ollut viime vuosina hieman vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 7.) 

Taulukko 7. Päihdehuollon avopalveluiden asiakkaat sekä päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveys-
keskusten vuodeosastoilla hoidetut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1 000 asukasta Kainuu 11 11,7 9,4 10,4 10,5 
  

Koko maa 8,2 8 7,4 7,1 6,1 

Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut 

potilaat / 1 000 asukasta 

Kainuu 4 3,7 3,5 3,6 2,9 

  
Koko maa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 

Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1 000 asukasta Kainuu 1,2 1,2 1,0 0,3 1,0 

  Koko maa 2,4 2,4 2,3 2,2 2,0 

 

Kainuussa oli alkoholia liikaa käyttävien 65 vuotta täyttäneiden osuus vuonna 2020 runsas neljä prosenttia pie-

nempi kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 8.) 

Taulukko 8. Alkoholia liikaa käyttävien osuus 65 vuotta täyttäneistä   

   2016 2017 2018 2019 2020 

Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 65 vuotta 

täyttäneet  

Kainuu 
  

27 
 

30,1 

  Koko maa 32,1 33,7 31,1 34,3 34,3 

 

Kainuussa on ikävälillä 25–80 vuotta tapahtuneiden alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetettyjen elinvuo-

sien lukumäärää alimmassa tuloviidenneksessä pienentynyt vuosina 2016–2018, kunnes suurenee taas vuonna 2019, 

mutta jää hieman alle koko maan keskiarvon. (Taulukko 9.)    
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Taulukko 9. Alkoholikuolemiin menetetyt elinvuodet    

  2016 2017 2018 2019 

Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25–80 vuotta / 100 

000 vastaavanikäistä, pienituloiset  

Kainuu 3936 3068 2640 3043 

 
Koko maa 3476 3244 3153 3145 

 

Kainuussa oli vuonna 2017 selvästi enemmän C-hepatiitti-infektioita kuin koko maassa keskimäärin ja vuonna 

2018 selvästi vähemmän. Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaita oli Kainuussa vuonna 2020 

jonkin verran vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. (Taulukko 10.) 

Taulukko 10. C-hepatiitti-infektiot ja huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat     

  2016 2017 2018 2019 2020 

C-hepatiitti-infektioita (kaikki tartuntatavat yhteensä) / 100 000 

asukasta 

Kainuu 20,1 31,1 10,9 
  

 
Koko maa 20,8 20,2 21,2 

  

Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapisteiden asiakkaat / 100 

000 asukasta 

Kainuu 
   

105,1 132,6 

 
Koko maa 117,4 134,6 146,2 320 181,6 

 

Ikäihmisten palvelut ja muistisairauksien ennaltaehkäisy 

Kainuussa 75 vuotta täyttäneistä 90,6 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Omaishoidon tuen hoidettavia heistä oli 

vuonna 2020 8,5 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon piirissä heistä oli vuonna 2020 21,8 prosenttia. Määrä on py-

synyt melko stabiilina viime vuosina, mutta pienenee vuonna 2020. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä 

oli vuonna 2020 1,3 prosenttia. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina heistä oli vuonna 2020 yhdeksän prosenttia. 

(Taulukko 11.) 

Taulukko 11. 75 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Kainuu 90,7 91,6 90,5 91,4 90,6 
  

Koko 

maa 

90,9 91,1 91,3 91,7 91,9 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaa-

vanikäisestä väestöstä 

Kainuu 7,5 8,5 8,4 9 8,5 

  
Koko 

maa 

4,7 4,8 4,8 4,8 4,6 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vas-

taavanikäisestä väestöstä 

Kainuu 23,4 23,6 23 23,6 21,8 

  
Koko 

maa 

17,2 17,4 17 16,5 15,9 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 

31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kainuu 1,3 1,2 1,4 1,3 1,3 

  
Koko 

maa 

0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 

31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kainuu 8 7,5 8,4 7,9 9,0 

  
Koko 

maa 

7,3 7,5 7,6 7,3 7,3 

 

Kainuussa 85 vuotta täyttäneistä runsas 80 prosenttia asui kotona vuonna 2020. Omaishoidon tuen hoidettavia 

heistä oli vuonna 2020 13 prosenttia, vajaan prosentin vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Säännöllisen kotihoidon 

piirissä heistä oli vuonna 2020 43,6 prosenttia. Määrä on vaihdellut jonkin verran viime vuosina ja se on huomatta-

vasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Tavallisen palveluasumisen asiakkaita heistä oli vuonna 2020 2,9 

prosenttia; määrässä ei ole ollut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Tehostetun palveluasumisen asiakkaina 
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heistä oli vuonna 2020 noin 19 prosenttia. Määrä on jonkin verran suurempi kuin edeltävänä vuotena. (Taulukko 

12.) 

Taulukko 12. 85 vuotta täyttäneiden kotihoito ja asumispalvelut 

   2016 2017 2018 2019 2020 

Kotona asuvat 85 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä Kainuu 80,8 82,6 80,5 82,1 80,0 
  

Koko maa 80,6 81,2 81,4 82,4 82,4 

Omaishoidon tuen 85 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaa-

vanikäisestä väestöstä 

Kainuu 11,5 12,7 13,2 13,9 13 

  
Koko maa 6,7 6,9 7,1 6,8 4,7 

Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 85 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vas-

taavanikäisestä väestöstä 

Kainuu 45,5 47,6 46 47,5 43,6 

  
Koko maa 34,7 34,5 34,5 33,6 32,8 

Ikääntyneiden tavallisen palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet asiakkaat 

31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kainuu 2,5 2,6 2,9 2,8 2,9 

  
Koko maa 2,1 1,8 1,7 1,6 1,7 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 85 vuotta täyttäneet asiakkaat 

31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 

Kainuu 16,7 15,5 17,5 16,9 19,1 

  
Koko maa 15,6 15,9 16,3 15,8 16,0 

 

Kainuun alueella oli syyskuussa 2020 käytössä muistisairauksien ennaltaehkäisyyn tähtäävä elintapaohjauksen 

toimintamalli. Sen sijaan syyskuuta 2021 koskevan kyselyvastauksen mukaan Kainuussa ei ole muistisairauksien 

ennaltaehkäisyyn tähtäävää erillistä elintapaohjauksen toimintamallia, mutta jokaisessa asiakaskontaktissa geriatri, 

muistihoitaja ja -koordinaattori keskustelee asiakkaan ja omaisen kanssa elintapojen vaikutuksesta muistisairauden 

syntyyn ja etenemiseen. 

 

Sähköisen palvelukanavan kautta annettava ammattihenkilön neuvonta ja ohjaus 

Kainuussa oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 tarjolla sähköisen palvelukanavan kautta annettavaa ammatti-

henkilön neuvontaa ja ohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa niin lapsiperheiden, nuorten, työ-

ikäisten kuin ikääntyneidenkin palveluissa. 

 

Matalan kynnyksen avoimet fyysiset kohtaamispaikat ja yhteisösosiaalityö 

Kainuun alueella oli syyskuussa 2021 yksi lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen avoin fyysinen kohtaa-

mispaikka (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), josta on saatavilla sosiaali- ja/tai terveydenhuollon lakisää-

teistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuussa 2020 alueella ei ollut yhtään tällaista kohtaamispaikkaa. 

Kainuussa oli syyskuussa 2021 yhteensä kolme kaikille asukkaille tarkoitettua matalan kynnyksen avointa fyy-

sistä kohtaamispaikkaa (esim. asukastila tai ”yhteinen olohuone”), joissa on saatavilla sosiaali- ja terveydenhuollon 

lakisääteistä ohjausta ja neuvontaa. Syyskuussa 2020 vastaavia kohtaamispaikkoja oli kyselyvastauksen mukaan 

viisi. 

Kainuun alueen sosiaalitoimessa tehtiin syyskuussa 2020 ja syyskuussa 2021 yhteisösosiaalityötä, kuten etsivää 

sosiaalityötä tai erityisryhmien parissa tehtävää sosiaalityötä, asukkaiden tarpeiden kannalta arvioituna jonkin ver-

ran (3) (1 = ei lainkaan, 5= tarpeita vastaavalla tavalla).  

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan moniammatillinen vastaanottotoiminnan toimintamallissa painotetaan henki-

löstön osaamisen lisäämistä proaktiiviseen työskentelytapaan. Osassa yksiköissä potilasryhmien tunnistamisessa ja 

hoitomallin mukaan toimimisessa on edetty ja osassa ollaan vielä opetteluvaiheessa tai asia ei ole vielä edennyt. 

Tätä seurataan Excelistä terveys- ja hoitosuunnitelmien sekä coachaus-määrien mukaan. Luvut ovat kaikissa vielä 

maltilliset tai määrissä ei ole nousua. Asiakkuussovellus on otettu käyttöön kesällä 2021 (Sotkamo, Kuhmo, Suo-

mussalmi). Sovellus auttaa löytämään mm. terveyshyötypotilaita. Virtuaalitiimiä on lähdetty rakentamaan Kajaanin 

paljon palveluja tarvitsevien -tiimin terveyshyötyasiakkaiden hoidon turvaamiseksi. 
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Kerralla kuntoon -toimintamallissa suun terveydenhuollossa terveydenedistämistyöhön sitouttamista on tehty 

toimintaan osallistuvan henkilöstön kanssa. Koululaispäivinä kerralla kuntoon -vastaanotossa on työskennellyt 

kaksi suuhygienistiä ennaltaehkäisevässä työssä. Pilotin tavoitteiden jalkauttamisessa on ollut puutteita terveyden-

edistämistä ajatellen. Terveydenedistämisen toimenpiteitä rakennetaan Kainuun sotessa kuitenkin laajemminkin 

kuin kerralla kuntoon -toimintaa ajatellen. Henkilöstön terveydenedistämistyön materiaalin ja suunnan koordinointi 

sekä moniammatillisen yhteistyön ja suun terveysosaamisen jakaminen ovat suuntia, joita kannattaa jatkaa. Verkos-

toituminen muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa, erityisesti paljon tukea tarvitsevien potilaiden hoidossa, on 

hyvä ottaa suunnitteluun ja toimintamalliksi. 

Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan lasten, nuorten ja perheiden elintavoissa on Kainuussa haasteita. Neuvo-

kas perhe -toimintamalli on aktiivisesti käytössä terveydenhuollossa Neuvokas perhe -digikorttia hyödyntämällä, 

mutta laajempaa neuvokasperheen materiaalien käyttöä ei Kainuussa ole. Lähtötilanteen oma-arvioinnin mukaan 

Kainuussa toimi seitsemän perhekeskusta, jotka toimivat verkostomaisena yhteistyörakenteena. Perhekeskuspalve-

luiden saatavuudessa oli lähtötilanteen arvioinnin mukaan kuntakohtaisia eroja. Pitkiä odotusaikoja on kertynyt 

Kajaanin perheneuvolaan ja erityisterapiapalveluista lasten puhe- ja toimintaterapiaan koko Kainuussa. Lähisuhde-

väkivaltatyön kehittäminen on jäänyt vähemmälle huomiolle viime vuosien aikana, eikä toimijoiden työn tukena 

ole väkivaltatyön päivitettyä ohjeistusta. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä sivistystoimen ja 

soten yhteistyön kehittämisessä strategisella tasolla tavoitteet on asetettu ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Sekä 

varhaisen tuen tiimin että vastuutyöntekijämallin perusperiaatteena on erityisesti varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki 

perheille. Neuvokas perhe –menetelmän laajentamisen edellytyksenä oleva osaamisen vahvistaminen on aloitettu, 

ja siitä on tullut hyvää palautetta koulutuksiin osallistujilta. Lähisuhdeväkivaltatyössä huomio kiinnitetään ennalta-

ehkäiseviin palveluihin, puheeksiottamisen vahvistamiseen ja viestinnän uudistamiseen ilmiön kohdalla. Toimen-

piteillä pyritään tarttumaan ilmiöön riittävän varhain. 

Nuorten psykososiaalisten palvelujen menetelmäosaamisen kehittämisessä IPC-koulutuksen ensimmäiseen aal-

toon osallistui ammattilaisia sotesta ja kunnista. IPT-N- ja IPC -koulutus menetelmätyönohjauksineen tulee OYS-

ervalta. Koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä koulutuksiin ja menetelmätyöohjauksiin. Asiakastyön ja siihen liitty-

vän menetelmäohjauksen on koettu auttavan sisäistämään menetelmien ideaa. Asiakaskokemuksissa on todettu mm. 

asiakkuuksia, joissa ennakoiva vaikutus on jo tuottanut tulosta: voinnin kohentumista ja keinoja, joilla itse parantaa 

oloaan. IPC-koulutettavien palautteissa toistuu, että menetelmä toimii lievissä masennuksissa, mutta ei asiakkaille, 

joiden vointi on jo haasteellinen ja/tai monioireinen. Menetelmien käyttöä helpottaa, jos nuori on avoin, puhelias ja 

kykenee itsereflektioon ja osaa myös sanoittaa tuntemuksiaan. Psykiatriset sairaanhoitajat kokevat, että heidät olisi 

pitänyt ehdottomasti kouluttaa IPT-N-menetelmään. 

Hyte-työn vaikuttavuuden parantamisessa HyVo-toimintamallin pilotointi oli syksyllä 2021 aluillaan. 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen  

Asiakastyytyväisyys ja palvelujen sujuvuus 

Asiakkaat olivat Kainuussa vuosina 2018 ja 2020 tyytyväisiä terveysaseman vastaanottopalveluihin (asteikko 1= 

täysin eri mieltä – 5=täysin samaa mieltä). Asiakastyytyväisyys on osittain pysynyt samana, osittain hivenen paran-

tunut vuodesta 2018. Asiakkaat kokivat, että heistä välitettiin kokonaisvaltaisesti (4,7), hoitoa koskevat päätökset 

tehtiin yhteistyössä (4,6), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi (4,7) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin 

(4,7). (Taulukko 13.) 

Taulukko 13. Asiakastyytyväisyys 

  2018 2020 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Kohtaaminen, asiakaspalvelu Kainuu 4,6 4,7 
 

Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Osallistuminen päätöksentekoon Kainuu 4,6 4,6 
 

Koko maa 4,6 4,7 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun hyödyllisyys Kainuu 4,6 4,7 
 

Koko maa 4,6 4,7 
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Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin: Palvelun toteutuminen  

kohtuullisessa ajassa  

Kainuu 4,5 4,7 

 
Koko maa 4,6 4,6 

  

Myös suun terveydenhuollon palveluun oltiin vuonna 2018 tyytyväisiä. Asiakkaat kokivat, että heistä välitettiin 

kokonaisvaltaisesti (4,6), hoitoa koskevat päätökset tehtiin yhteistyössä (4,7), saatu palvelu koettiin hyödylliseksi 

(4,8) ja tarvittu palvelu/hoito saatiin, kun sitä tarvittiin (4,6).  

Kainuussa terveyspalveluja vuonna 2020 käyttäneistä runsas 50 prosenttia koki palvelun sujuvaksi. Määrä on 

hieman pienempi kuin vuonna 2018. Sosiaalipalveluja käyttäneistä runsas 58 prosenttia koki palvelun sujuvaksi 

vuonna 2020. Määrä on selvästi suurempi kuin vuonna 2018. (Taulukko 14.) 

Taulukko 14. Palvelujen sujuvuus 

     2018 2020 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Kainuu Miehet 58,9 61,4 
    

Naiset 47,8 41,1 
    

Yhteensä 53 50,9 
 

Koko maa 
 

Yhteensä 55 54,3 

Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneistä Kainuu Miehet 53,1 61,7 
    

Naiset 47,2 53,5 
    

Yhteensä 50 58,3 
  

Koko maa 
 

Yhteensä 46,1 51,6 

 

Asiakaskohtaisen vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittaaminen 

Kainuun alueella asiakaskohtaisia vaikuttavuuden ja toimintakyvyn mittareista oli syyskuussa 2020 ja syyskuussa 

2021 sosiaalipalveluissa käytössä Kykyviisari ja RAI-välineistöön kuuluva mittari. AVAIN-mittari ei ollut alueella 

käytössä syyskuussa 2020 eikä syyskuussa 2021. Lisäksi syyskuussa 2020 osalla työntekijöistä oli käytössä Aikuis-

väestön hyvinvointimittari ja Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä (ESY). Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 on laajen-

nettu aikuisväestön hyvinvointimittarin käyttöä ja kyselyvastauksen mukaan sitä käytetään aikuissosiaalityössä pit-

käaikaisasiakkaiden kanssa työskenneltäessä, mutta ei kuitenkaan vielä systemaattisesti. 

 

Rakenteellinen sosiaalityö 

Rakenteellista sosiaalityötä toteutettiin syyskuussa 2020 Kainuun sosiaalipalveluissa rakenteellisen sosiaalityön 

työryhmässä, palvelutarpeen arviointien webropol -kyselyllä sekä sosiaalityön edustuksella kuntien HYTE-työryh-

missä ja SPro-ilmoitusten käytöllä (ShL 48 §). Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista 

on laajennettu hankealueella siten, että rakenteellisen sosiaalityön työryhmän osallistujia on laajennettu aikuissosi-

aalityöstä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin, vammaispalveluihin, terveyssosiaalityöhön sekä mielenterveys- ja 

riippuvuuksien hoidon alueelle. Lisäksi Kainuun sotessa on otettu käyttöön sosiaalisen raportoinnin työväline 

1.1.2021 alkaen. 

 

Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan moniammatillinen vastaanottotoiminnan kehittämisen osalta asiakaspalaute-

järjestelmä ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyvä reaaliaikainen kyselyjärjestelmä (KaRa -hanke) ei ole vielä käy-

tössä. Asiakaspalautetta arvioidaan muutoksen etenemisen myöhemmässä vaiheessa. Toimintamallin muutoksen 

aloituksesta alkaen mitatussa työhyvinvointikyselyssä voidaan tässä vaiheessa todeta, että tulokset ovat noususuun-

taiset tai pysyneet ennallaan. Työhyvinvointia arvioidaan tarkemmin muutoksen myöhemmässä vaiheessa. 

Kerralla kuntoon -toimintamallissa suun terveydenhuollossa asiakaspalautteissa, joita tuli vain pieni määrä asia-

kasmäärään nähden, korostui pääsääntöisesti hoidon jouhevuuden ja moniammatillisen yhteistyön onnistuminen 

hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotoilla sekä seuraavan hoitoajan saaminen kohtuullisessa ajassa. Kritiik-

kiä oli vain muutamissa palautteissa ja ne kohdistuivat lähinnä odotustilassa odotteluun eli siihen että tarkkaa hoi-

toajan alkamista ei kyetty sanomaan. Tyytyväisyyttä niin henkilökunnan kuin potilaiden suunnalta on tuonut se, että 

potilaan jatkohoitoaika on voitu varata ajoissa, seuraavana mahdollisena kerralla kuntoon -päivänä. Henkilöstön 



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hyötytavoitteiden toteutumisen kansallinen arviointi: Syksy 2021 

 

13 

 

työhyvinvointi oli kokeilun aikana hyvää tasoa. Toisaalta palautteissa näkyi, että henkilöstöresurssi oli liian pieni 

ja haavoittuva. 

Perhekeskustoiminnan tehostamisessa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä yhtäläisten 

toimintamallien asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemustiedot eivät ole saatavilla, koska mallien kehitys on vielä 

kesken. Palveluiden laadun varmistaminen on aloitettu osaamisen vahvistamisella. Varsinainen vaikuttavuus on 

arvioitavissa myöhemmin. 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit, toistuvat lääkärikäynnit ja ensihoidon kuljetukset  

Päivystyskäynnit Kainuun perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) ovat nousseet tasaisesti. Vuonna 2020 

päivystyskäyntejä oli tuhatta asukasta kohden 567, mikä oli selvästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin. (Tau-

lukko 15.) 

Kainuun alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 37 346 käyntiä ja ajan-

jaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 35 925 käyntiä. Ajalla 1.9.2020-31.8.2021 käyntejä oli 69 325 eli lähes puolet 

enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Yli 10 kertaa terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneiden osuus kaikista käynneistä on Kainuussa pysytellyt 

pääosin valtakunnallisen keskiarvon tuntumassa. Vuonna 2020 näiden käyntien osuus oli 0,4 prosenttia eli vähem-

män kuin aiempina vuosina. (Taulukko 16.) 

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Kainuun alueella on ajanjaksolla 

1.9.2018–31.8.2019 ollut yhteensä 4 618 kuljetusta ja ajanjaksolla 1.9.2019–31.8.2020 yhteensä 4 756 kuljetusta. 

Ajalla 1.9.2020 - 31.8.2021 kuljetuksia oli 8404 eli merkittävästi enemmän kuin edeltävinä vuosina. 

Taulukko 15. Päivystyskäynnit perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) 
 / 1 000 asukasta  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Kainuu Miehet 171 368 421 465 505 

 Naiset 192 435 485 562 630 

 Yhteensä 181 402 453 513 567 

Koko maa Miehet 364 356 375 345 336 

 Naiset 445 437 461 422 417 

 Yhteensä 405 397 418 384 377 

Taulukko 16. Terveyskeskuslääkärin vastaanotolla yli 10 kertaa vuodessa käyneet,  

% terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneistä  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Kainuu Miehet 1,1 0,7 0,5 0,6 0,3 

 Naiset 1,6 1,1 0,7 0,9 0,5 

 Yhteensä 1,4 0,9 0,6 0,8 0,4 

Koko maa Miehet 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4 

 Naiset 1,2 1,2 1,2 0,9 0,6 

 Yhteensä 1,0 1,0 1,0 0,8 0,5 

     

Palvelujen yhteentoimivuus 

Kainuussa terveyspalveluja vuonna 2020 käyttäneistä vajaa 28 prosenttia koki pompottelun palvelupisteestä toiseen 

haitanneen palvelun saantia ja runsas 47 prosenttia koki tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen palvelun saantia. 

Määrät ovat hieman koko maan keskiarvoja suurempia, mutta pienempiä kuin alueella vuonna 2018. 

Sosiaalipalveluja vuonna 2020 käyttäneistä runsas 33 prosenttia koki pompottelun palvelupisteestä toisen hai-

tanneen palvelun saantia ja 41,5 prosenttia koki tietojen kyselyn useaan kertaan haitanneen palvelun saantia. 
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Kumpikin määrä on koko maan keskiarvoa jonkin verran pienempi sekä pienempi kuin alueella vuonna 2018. (Tau-

lukko 17.) 

Taulukko 17. Palvelujen yhteentoimivuus 

      2018 2020 

Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) ter-

veyspalveluja käyttäneistä 

Kainuu Miehet 29,1 19,7 

     
Naiset 34,5 35 

     
Yhteensä 32 27,7 

    
Koko maa Yhteensä 28,4 27 

Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) terveyspalve-

luja käyttäneistä 

Kainuu Miehet 42,1 37 

     
Naiset 55 56,9 

     
Yhteensä 49 47,3 

    
Koko maa Yhteensä 48,2 43,6 

Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) sosi-

aalipalveluja käyttäneistä 

Kainuu Miehet 38,4 27,5 

     
Naiset 39,8 42,1 

     
Yhteensä 39,2 33,3 

    
Koko maa Yhteensä 37,2 37,1 

Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) sosiaalipal-

veluja käyttäneistä 

Kainuu Miehet 42,8 37,4 

     
Naiset 52 47,1 

     
Yhteensä 47,8 41,5 

    
Koko maa Yhteensä 51,2 48,2 

 

Yhdessä sovitut toimintamallit Kelan kanssa 

Kainuun alueella oli syyskuussa 2020 käytössä yhdessä sovittu toimintamalli Kelan kanssa asiakasasioiden käsitte-

lyä varten toimeentulotuen ja muiden etuuksien, Kelan palveluiden (esim. kuntoutusohjaus ja -konsultointi) sekä 

sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta. 

Syyskuussa 2021 koko hyvinvointialueen ja Kelan yhteinen toimintamalli asiakasasioiden käsittelyä varten toi-

meentulotuen ja muiden etuuksien sekä Kelan palveluiden osalta oli käytössä. Sosiaalihuollon erityistä tukea tarvit-

sevien asiakkaiden tunnistamisen ja yhteistyön osalta yhteinen toimintamalli ei ollut käytössä eikä kehitteillä. 

 

Yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten 

Kainuun alueella oli syyskuussa 2020 sovittu yhteinen toimintamalli työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpei-

den arviointia varten. Syyskuun 2021 kyselyvastauksen mukaan koko hyvinvointialueen yhteinen toimintamalli 

työttömien työ- ja toimintakyvyn tuen tarpeiden arviointia varten on kehitteillä. Kyseinen malli on muu toiminta-

malli kuin työkyvyn tuen tiimi. 

 

Avun tai tuen saaminen yhdellä yhteydenotolla 

Jotta asiakkaan tilanne voidaan arvioida kokonaisuutena ja hän saa tarvittavan avun tai tuen yhdellä yhteydenotolla, 

Sotkamon, Kuhmon, Kajaanin ja Suomussalmen terveysasemilla asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa hyödynne-

tään moniammatillista tiimiä. Vastaanottotyön uudistamisessa on kehitetty toimintamallia, jossa hoito alkaa heti ja 

asiakas saa nimetyn yhteyshenkilön, joka koordinoi asiakkaan palveluprosessia. Alkuvaiheessa on kehitetty hoitaja-

lääkäri-tiimin yhteistä toimintaa siten, että työntekijät on jaettu episodi- ja PPT-tiimeihin ja näille on nimetty asia-

kasvirtamestarit ohjaamaan tiimien toimintaa. Syksyllä 2021 Sotkamon vastaanotolla on aloittanut fysioterapeutti 

ja päihde- ja mielenterveystyöntekijä. Aikuissosiaalityöntekijä aloittaa myöhemmässä vaiheessa. Sotkamon mo-

niammatillista vastaanottotoimintaa kehitetään työntekijöistä koostuvasta työryhmässä. 
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Oma-arviointi 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan moniammatillisen vastaanottotoiminnan kehittämisessä Sotkamon vastaan-

otolla on aloittanut syyskuussa 2021 fysioterapeutti ja päihde- ja mielenterveystyöntekijä; aikuissosiaalityöntekijä 

aloittaa myöhemmässä vaiheessa. Sotkamon moniammatillista vastaanottotoimintaa kehitetään työntekijöistä koos-

tuvassa työryhmässä. Moniammatillinen vastaanottotyö, johon lääkärin ja hoitajan lisäksi kuuluu fysioterapeutti 

sekä päihde- ja mielenterveystyöntekijä, on alkuvaiheessa, joten siitä ei oma-arvioinnin mukaan ole vielä tuloksia 

arvioitavana. 

Kerralla kuntoon -pilotissa käytettävissä ollut henkilöstöresurssi oli kohtalaisen pieni ja henkilöstö työskentelee 

eri toimipisteissä, mikä asetti haasteita optimaaliselle monialaiselle ja yhteentoimivalle vastaanotolle. Yhteisten po-

tilaiden hoitaminen vaatii huolellista kirjaamista. Moniammatillinen yhteistyö hammaslääkärin ja suuhygienistin 

kanssa on ollut toimivaa, vaikka suuhygienistiresurssi on ollut vähäistä. 

Perhekeskustoiminnan tehostamisessa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sivistystoimen ja soten yh-

teistyön kehittämisessä on saatu sovittua strategisella tasolla yhteistyön tavoitteet ja mitä onnistuneella yhteistyöllä 

varmistetaan. Sivi-sote-yhteistyön strategiaryhmä ja projektiryhmä täyttävät LAPE-ryhmän tehtävää ja työstävät 

sille kuuluvia asioita. Moniammatillisessa verkostossa toimivien ammattilaisten tietämys toistensa ydintehtävistä ja 

perheille tarjottavista tuki- ja hoitoprosesseista on lisääntynyt ammattikuvauksien avaamisten ja pidettyjen alustuk-

sien myötä.  

Varhaisen tuen tiimin pilotoitava malli on hyvin monialainen ja mukana on sote-toimijoiden lisäksi varhaiskas-

vatus, MLL Kainuun piiri sekä Kajaanin seurakunta. Vastuutyöntekijämallin kehittämisessä nähdään ensiarvoisen 

tärkeänä, että kehitettävän mallin tulee olla sellainen, että sen on mahdollista toimia kaikkialla maakunnassa, eikä 

ainoastaan maakuntakeskuksessa. Kehittämistyössä on ollut monialaiset ryhmät, joissa monialaisuuden ja yhteen-

toimivuuden kehittyminen on selvästi nähtävissä. Kokemuksia ei vielä toimijoilta ole kerätty. 

Hyte -työn vaikuttavuuden parantamisessa Kainuulle soveltuvan HyVo-toimintamallin kehittämisessä hyödyn-

netään osallistavia menetelmiä. Työpajoihin ja niiden fasilitointiin on osallistunut laajasti eri sidosryhmiä: sosiaali-

, terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurialojen toimijoita kunnista, järjestöistä ja oppilaitoksista. Kajaanissa ja Hyrynsal-

mella aloittaneet ikäihmisten hyvinvointiryhmät toteutetaan sidosryhmäyhteistyönä. 

Keskeiset huomiot 

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 

Kainuun tietoja lääkärin kiireetöntä käyntiä yli seitsemää päivää odottaneiden osalta ei ollut käytettävissä vuosilta 

2020 ja 2021, mikä liittynee uuteen toimintanalliin, jossa jokaisen asiakkaan hoito aloitetaan heti. Perusterveyden-

huollon avosairaanhoidon sairaan-/terveydenhoitajan kiireetöntä käyntiä yli seitsemän päivää hoidon tarpeen arvi-

oinnista odottaneiden osuus on Kainuussa ollut tarkastelujaksolla erittäin pieni ja selvästi koko maan keskiarvon 

alapuolella. Määrä kuitenkin kasvoi kevään 2021 jälkeen ja oli lokakuussa aavistuksen suurempi kuin koko maassa 

keskimäärin. Hammaslääkärin kiireetöntä käyntiä yli 90 päivää hoidon tarpeen arvioinnista odottaneiden määrä on 

Kainuussa ollut tarkastelujaksolla nouseva ja huomattavasti suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Keväästä 

2021 alkaen jopa yli 80 prosenttia asiakkaista on odottanut yli 90 päivää.  

Kainuussa asiakas sai syyskuussa 2021 kiireettömän ajanvarausajan sosiaalihuollon työntekijälle keskimäärin 

3–7 arkipäivän kuluessa. 

Moniammatillisen vastaanottotoiminnan toimintamalli ei ole alueella vielä vakiintunut: osassa terveysasemia 

opetellaan edelleen toimimaan uuden mallin mukaisesti, osassa on edetty pidemmälle. Etäasioinnin osuutta koske-

vat luvut ovat lähes joka yksikössä noususuuntaiset. 

Kerralla kuntoon -mallia on pilotoitu Kajaanissa ja kokeilussa 52 prosenttia potilaista hoidettiin kerralla kuntoon. 

Erikseen pidettyinä koululaispäivänä kerralla kuntoon -prosentti oli päivästä riippuen 58–76 prosenttia. Pilotti päät-

tyi lokakuun lopussa, mutta alueella on tehty suunnitelmaa sen jatkamisesta ja toiminnan kehittämisestä. Potilasjo-

noja on muodostunut edelleen ja myös niiden purkamista varten on tehty suunnitelmaa vuodelle 2022. 

Perhekeskustoiminnan tehostamisessa varhaisen tuen tiimin toimintamalli (aiemmin moniammatillinen neuvo-

latiimi) on kehitetty ja se oli syksyllä pilotoitavana Kajaanissa. 
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Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäynnit tuhatta asukasta kohden ovat Kainuussa vuoden 2016 jäl-

keen laskeneet alle koko maan keskiarvon. Muita kuin lääkärikäyntejä on Kainuussa ollut huomattavasti koko maata 

enemmän vuosina 2016–2020. Niiden määrä on kuitenkin laskenut selvästi. Etäasiointikäyntien osuus perustervey-

denhuollon avohoidon käynneistä on Kainuussa ollut suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2020 osuus 

nousi voimakkaasti ja oli lähes 40 prosenttia kaikista käynneistä.  

Lastenneuvolan erityisen tuen tarpeen mukaisten käyntien sekä yksilöllisen tarpeen mukaisten terveystarkastus-

ten määrä on Kainuussa viime vuodet pysynyt stabiilina ja se on ollut selvästi koko maan keskiarvoa alhaisempi. 

Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0–17-vuotiaita on viime vuosina Kainuussa ollut hieman enemmän kuin koko maassa 

keskimäärin. 13–17-vuotiaiden erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian avohoitokäynnit ovat Kainuussa viime 

vuosina olleet määrältään selvästi maan keskiarvoa korkeammat. Myös 13–17-vuotiaiden psykiatrisen laitoshoidon 

potilaiden määrä on ollut jonkin verran maan keskimääräistä lukua korkeampi ja vuoden 2018 jälkeen määrä on 

ollut kasvamaan päin. Kainuussa oli hankekaudella koulutettu 16 IPC-osaaja ja neljä IPT-N-osaajaa 

Päihdehuollon avopalveluissa on viime vuosina Kainuussa ollut jonkin verran enemmän asiakkaita kuin keski-

määrin koko maassa. Niin ikään päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettuja po-

tilaita on ollut Kainuussa hivenen maan keskiarvoa enemmän. 

Kainuussa moniammatillisen vastaanottotoiminnan kehittämisessä seurataan terveys- ja hoitosuunnitelmien 

sekä coachausten määriä, mutta luvut ovat kaikissa vielä maltilliset tai määrissä ei ole nousua. Kerralla kuntoon -

toimintamallissa työskenteli koululaispäivinä kaksi suuhygienistiä ennaltaehkäisevässä työssä, mutta pilotin tavoit-

teiden jalkauttamisessa on ollut puutteita terveydenedistämistä ajatellen. Suun terveydenhuollon henkilöstön ter-

veydenedistämistyön materiaalin ja suunnan koordinointi sekä moniammatillisen yhteistyön ja suun terveysosaa-

misen jakaminen ovat suuntia, joita kannattaa oma-arvioinnin mukaan jatkaa.  

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa sivistystoimen ja soten yhteistyön kehittämisessä strategisella tasolla 

tavoitteet on asetettu ennaltaehkäisevästä näkökulmasta ja Neuvokas perhe -menetelmän laajentamisen edellytyk-

senä oleva osaamisen vahvistaminen on aloitettu. Nuorten psykososiaalisten palvelujen menetelmäosaamisen ke-

hittämisessä IPC-koulutettavat ovat olleet tyytyväisiä koulutuksiin ja menetelmätyöohjauksiin. Asiakaskokemuk-

sissa on todettu mm. asiakkuuksia, joissa ennakoiva vaikutus on jo tuottanut tulosta: voinnin kohentumista ja kei-

noja, joilla itse parantaa oloaan. 

 

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen 

Asiakastyytyväisyys terveysaseman vastaanottopalveluihin on Kainuussa osittain pysynyt samana, osittain hivenen 

parantunut vuodesta 2018. Palvelun sujuvuus on terveyspalveluja käyttäneiden kokemana hieman heikentynyt vuo-

desta 2018, mutta sosiaalipalveluja käyttäneiden kokemana selvästi parantunut. 

Rakenteellisen sosiaalityön toteuttamista on laajennettu hankealueella siten, että rakenteellisen sosiaalityön työ-

ryhmän osallistujia on laajennettu aikuissosiaalityöstä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin, vammaispalveluihin, ter-

veyssosiaalityöhön sekä mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon alueelle. Lisäksi Kainuun sotessa on otettu käyt-

töön sosiaalisen raportoinnin työväline. 

Kerralla kuntoon -toimintamallissa suun terveydenhuollossa asiakaspalautteissa, joita tuli vain pieni määrä asia-

kasmäärään nähden, korostui pääsääntöisesti hoidon jouhevuuden ja moniammatillisen yhteistyön onnistuminen 

hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotoilla sekä seuraavan hoitoajan saaminen kohtuullisessa ajassa. Henki-

löstön työhyvinvointi oli kokeilun aikana hyvää tasoa, mutta toisaalta palautteissa näkyi, että henkilöstöresurssi oli 

liian pieni ja haavoittuva. 

 

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen   

Päivystyskäynnit Kainuun perusterveydenhuollossa (ml. yhteispäivystys) ovat viime vuosina nousseet tasaisesti. 

Vuonna 2020 päivystyskäyntejä oli tuhatta asukasta kohden 567, mikä oli selvästi enemmän kuin koko maassa 

keskimäärin. Kainuun alueen yhteispäivystyksessä on ajanjaksolla 1.9.2020-31.8.2021 ollut käyntejä lähes puolet 

enemmän kuin vuotta. Yli 10 kertaa terveyskeskuslääkärin vastaanotolla käyneiden osuus kaikista käynneistä on 

Kainuussa pysytellyt pääosin valtakunnallisen keskiarvon tuntumassa.  

Yli 75-vuotiaiden ensihoidon kuljetusten määrä kotoa ja hoitopaikasta Kainuun alueella oli ajalla 1.9.2020 - 

31.8.2021 merkittävästi suurempi kuin edeltävinä vuosina. 
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Palveluiden yhteentoimivuus on sekä terveys- että sosiaalipalveluja käyttäneiden arvioimana jonkin verran pa-

rantunut Kainuussa vuodesta 2018. 

Syksyn 2021 oma-arvioinnin mukaan moniammatillinen vastaanottotoiminta kehittämisessä Sotkamon vas-

tanotolla on aloittanut syyskuussa 2021 fysioterapeutti ja päihde- ja mielenterveystyöntekijä, ja aikuissosiaalityön-

tekijä aloittaa myöhemmässä vaiheessa. Kerralla kuntoon -pilotissa moniammatillinen yhteistyö hammaslääkärin ja 

suuhygienistin kanssa on ollut toimivaa, vaikka suuhygienistiresurssi on ollut vähäistä. Lasten, nuorten ja perheiden 

palveluissa moniammatillisessa verkostossa toimivien ammattilaisten tietämys toistensa ydintehtävistä ja perheille 

tarjottavista tuki- ja hoitoprosesseista on lisääntynyt ammattikuvauksien avaamisten ja pidettyjen alustuksien 

myötä. Varhaisen tuen tiimin pilotoitava malli on hyvin monialainen. 


