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Johdanto 
Hallitusohjelman kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 
eli I&O –kärkihankkeen (2016 - 2018) kokonaisuuden teemat ovat muodostuneet keskitetystä alueellisesta 
asiakas- ja palveluohjauksesta, toimivasta kotihoidosta, omais- ja perhehoidosta sekä asumisen ja palvelun 
yhdistämisestä. Kärkihankkeen tavoitteena on ollut kehittää iäkkäille ja omaishoitajille nykyistä 
yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.  

Jokaiseen maakuntaan nimetyn I&O -kärkihankkeen muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen 
toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä maakunnassa 
sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan (vrt. VanPal 980/2012, 5 §). Tämä asiakirja on 
kuvaus Kainuun Iäkkäiden palvelujen yhteen sovitetusta kokonaisuudesta ja sen lähtökohtana on Kainuun 
soten järjestämät ja tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Kainuussa on meneillään jo 14. vuosi elämänkaarimallilla organisoitujen ja maakunnallisesti järjestettyjen ja 
tuotettujen sote-palvelujen kokonaisuutta. Nykyisen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
(Kainuun sote) taustalla on Kainuun maakunta hallintokokeilun aikainen organisaatio Kainuun maakunta -
kuntayhtymä, joka toimi vuosina 2005 – 2012. Kainuun sote – terveyttä ja hyvinvointia vauvasta vaariin on 
perustettu 1.1.2013 lähtien seitsemän Kainuun kunnan (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, 
Sotkamo, Suomussalmi) sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjänä ja tuottajana.  
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Kainuun kahdeksas kunta (Puolanka) on osajäsenenä kuntayhtymässä Kainuun sairaanhoitopiirin, 
kehitysvammaisten erityishuoltopiirin ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen osalta, muutoin 
sote-palvelut sisältäen myös ikääntyneiden palvelut, Puolangan kunnassa järjestää ja tuottaa yksityinen 
palveluntuottaja. Kainuun sote sisältää sairaanhoitopiirin (erikoissairaanhoito), perusterveydenhuollon, 
erityishuoltopiirin (vammaispalvelut), vanhuspalvelut, sosiaalipalvelut ja ympäristöterveydenhuollon. Lisäksi 
Kainuun sote tuottaa alueen kunnille tietohallinnon palveluja sekä osan talous- ja henkilöstöhallinnosta. 
Erilaisia työyksikköjä on eri puolilla Kainuuta lähes sata ja työntekijöitä reilut 3500 henkilöä. Kuntayhtymän 
kokonaisbudjetti vuonna 2018 oli reilut 324 miljoonaa euroa. 
 
Kainuun soten toiminnan lähtökohtana on ollut palvelujen yhteensovittaminen. Tähän pitkään toiminut 
maakunnallinen kuntayhtymä on tarjonnut hyvät lähtökohdat. Samaan organisaatioon on integroitu 
erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ja Kainuun soten kaikki toimipisteet ovat 
kaikkien kainuulaisten käytössä kotikunnasta riippumatta.   
 
Kainuussa on jo vuonna 2005 muodostettu iäkkäiden maakunnallinen yhteen sovitettu palvelujen 
kokonaisuus, jossa yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
saumatonta yhteistyötä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden sosiaalipalvelujen kanssa 
sekä yhteisiä maakunnallisia reunaehtoja iäkkäiden palveluissa, kuten yhtenäisiä asiakas- ja palvelumaksuja 
sekä yhtenäisiä palvelujen myöntämiskriteerejä, toimintaohjeita, sääntökirjoja sekä yhtenäisiä 
palvelukokonaisuuksien sisältöjä. Sen vuoksi I&O -kärkihankkeen osa-aikaisen (50 %) muutosagentin työn 
kirjattu päätavoite on ollut ”Jatkaa ja edelleen kehittää maakunnallista iäkkäiden palvelukokonaisuutta 
Kainuussa” sekä ”Osallistua Kainuun sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun sekä valinnanvapauslain 
tuomiin haasteisiin”. Päätavoitetta on täydennetty seuraavilla osatavoitteilla:  
 

1) Osallistua ja osaltaan edesauttaa iäkkäiden koko hoito- ja palveluketju kokonaisuuden uudistamista 
(ESH-PTH-Vanhuspalvelut, Uusi sairaala = Uusi sote) 

2) Edesauttaa ja kehittää kevyempiä, lyhytaikaisia ja kuntouttavia iäkkäiden palveluja. 
3) Olemassa olevien iäkkäiden palvelujen sisällöllinen kehittäminen. 
4) Ennalta ehkäisevien palvelujen lisääminen osana terveyden ja hyvinvoinnin kärkihanketta. 
5) Tukea iäkkäiden osallistumismahdollisuuksia. 
6) Edesauttaa ja tukea henkilöstön hyvinvointia tukevia toimenpiteitä. 
7) Tukea uusien toimintamallien käyttöönottoa ja juurruttamista (mm. OSSI -hankekokonaisuus, 

Erinomainen osio). 
 

Tämän lisäksi erikseen asetetut konkreettiset toiminnan sisältöihin liittyvät muutostavoitteet on kiinnitetty 
vanhuspalvelujen tulosalueen palvelujen sisällön kehittämiseen sekä siellä tapahtuviin palvelurakennetta 
koskeviin uudistuksiin. Muutosagentin yhtenä keskeisenä tehtävänä on ollut myös osallistua Kainuun 
maakunta- ja sote-uudistuksen mukaisiin työryhmätyöskentelyihin sekä vaikuttaa osaltaan uuden 
maakunnan rakentamiseen iäkkäiden palvelujen osalta.  
 
Asetetut tavoitteet on yhdistetty useilta osin Kainuussa meneillään olevaan Uusi Sairaala -konseptin eli ns. 
Uusi sote mukaisiin muutoksiin, jossa Kainuun soten palvelurakennetta kehitetään erillisten 
toimenpideohjelmien avulla laaja-alaisesti erikoissairaanhodossa, perusterveydenhuollossa, sekä sosiaali- ja 
vanhuspalveluissa.  Toimenpideohjelmien kokonaiskoordinaatiota varten on nimetty erillinen ohjausryhmä, 
johon myös muutosagentti on kuulunut. Uusi sairaala -konseptin mukaisten muutosten käytännön 
toteuttamiseen on ollut palkattuna vuosina 2017 - 2018 kuntayhtymän sisältä neljä (4) määräaikaista 
muutospäällikköä, joiden tehtävänä on ollut suunnitella ja toteuttaa toiminnallisia muutoksia yhteistyössä 
kuntayhtymän tulos- ja vastuualueiden kanssa.  
 
Ikääntyneiden maakunnallinen palvelukokonaisuus on useissa selvityksissä todettu vuosien mittaan olevan 
hyvällä tasolla. Viimeisimmäksi THL (2018 kevät, 5) on todennut maakunnittaisessa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen arvioinnissa Kainuun ikääntyneiden palvelujen osalta seuraavasti: 
 

”Kainuun maakunnan lähtötilanne uudistukseen on väestön ikärakenteen, väestökehityksen, 
väestön palvelutarpeen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten osalta haastava. Pitkä 
kokemus maakunnallisesta palvelujen järjestämisestä on kuitenkin alueen vahvuus, ja maa-
kunta on saavuttanut hyviä tuloksia esimerkiksi ikäihmisten palvelujen kehittämisessä”.  
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Huomattavaa on, että tuleva maakunta ja sote-uudistus tulee osaltaan vaikuttamaan tähän iäkkäiden 
palvelukokonaisuuteen niin soten järjestämisen kuin tuottamisen näkökulmista tarkasteltuna. Valmisteilla 
olevat lakireformit, kuten valinnanvapaus ja henkilökohtaista budjetointia koskevat uudistukset tulevat 
muuttamaan voimaan tullessaan nykykäytäntöä varsin merkittävällä tavalla nimenomaan iäkkäiden 
palveluissa.  
 
Kainuussa on valmisteltu maakunta- ja sote-uudistusta 12 eri työryhmässä ja erityisesti soteen liittyviä asioita 
on valmisteltu soten järjestämisen ja tuottamisen työryhmissä erillisten nimettyjen vastuuvalmistelijoiden 
toimesta. Toki edelleen on useat asiat järjestämisen ja tuottamisen välisen suhteen selkiyttämiseen 
puhututtavat. Kokonaisuutena maakunta- ja soteuudistuksen valmistelu on Kainuussa  edennyt hyvin ja  osa  
asioista on jo valmisteltu niin pitkälle kuin ne ilman lainsäädäntöä ja virallista maakuntaorganisaatiota on 
mahdollista valmistella. Kainuussa valmistelua on päätetty jatkaa epävarmuustekijöistä huolimatta.  
 
Osana maakuntien sote-uudistuksen valmistelua Kainuu maakunnan sote-valmisteluorganisaatio yhdessä 
Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien kanssa selvittävät sote-peruspalveluiden 
markkinatilanteen. Selvitys kokoaa tietoa erityisesti valinnanvapauden piiriin tulevien yksityisten sote-
peruspalveluiden nykytilasta ja markkinoiden kehityksestä tulevaisuudessa. Selvitys auttaa myös 
tunnistamaan mahdolliset markkinapuutetilanteet, jotka edellyttävät maakunnalta toimenpiteitä. 
Markkinaselvitys keskittyy ns. suorana valinnan eli sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden sekä 
henkilökohtaisella budjetilla ja asiakassetelillä saataviin palveluihin, joita ovat muun muassa kotihoito, 
asumispalvelut ja terapiapalvelut, joten sen tuloksia voidaan hyödyntää nimenomaan ikäihmisten palveluissa 
ja niiden valmistautumisessa tuleviin uudistuksiin. (Tiedote 8.11.2108 Pohjoisen maakunnat teettävät sote-
peruspalvelujen markkinaselvityksen).  
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1. Kainuun nykytilanne ja ennusteet 
 
 
Kainuun maakunta on laaja, noin Belgian kokoinen alue keskellä Suomea. Kainuun muodostavat kahdeksan 
kuntaa (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi). Väkimäärällä 
mitattuna Kainuu on toiseksi pienin ja erittäin harvaan asuttu (väestötiheys noin 3,7 asukasta/m2) maakunta, 
harvempi asukastiheys on vain Lapissa. Vuoden 2016 lopussa maakunnassa asui 74 803 henkilöä. 
Maakunnan väestöstä puolet asuu maakuntakeskus kaupunki Kajaanissa eli noin 37 500 asukasta. 
Huomattavaa on, että Kajaaniin keskittyy myös maakunnan ikääntyvä väestö. Kajaania lukuun ottamatta 
maakunnassa taajama-aste jää 40 – 60 prosenttiin ja haja-asutusta maakunnassa on runsaasti. 
 

 
Kainuun maa-alue on 22 687 km ja se on pinta-alaltaan maan kolmanneksi suurin maakunta. Etäisyys 
Helsingistä on 568 km, Oulusta 181 km, Brysselistä noin 2 000 km ja Pietarista noin 500 km. Kainuun 
ominaispiirteitä ovat pitkät välimatkat maakunnan sisällä, kohtuullisen alhainen koulutustaso, korkea 
sairastavuus sekä alueen harmaantuminen. Kainuussa on kunnan yleinen pienituloisuusaste koko maata 
yleisempää. Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin alueisiin ja erityisesti vuodesta 2020 alkaen yli 75-
vuotiaiden osuus kääntyy selkeään kasvuun koko maakunnassa ja etenkin pienten kuntien alueella väestön 
ikääntyminen on hyvin voimakasta.  
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Lähde: Tilastokeskus 

Toisaalta vanhusväestön kasvu tasaantuu 2030-luvulla, kun vanhusväestön kasvu vuosina 2016 – 2030 on 
vajaat 24 prosenttia, se on vuosina (2016 – 2040 enää) 16,4 prosenttia (THL 2018, kevät). 
 
Kainuun väestö on vähentynyt jo noin 30 vuoden ajan ja on ennustettu, että vuoteen 2030 Kainuun väestö 
vähenee edelleen noin 5 000 asukkaalla. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väestö vähenee 
vuoteen 2040 mennessä maakunnista eniten Kainuussa (noin 13,7 % - 10 889 henkilöä). Luonnollinen 
väestönlisäys on ollut negatiivista jo pitkään, mutta varsinaisesti suurin syy väestön vähenemiseen on 
nuorten ja työikäisen väestön poismuutto muihin maakuntiin. Väestön väheneminen on keskittynyt etenkin 
Kehys-Kainuun kuntiin (Hyrynsalmi, Puolanka, Suomussalmi), joissa vuosina 1992 – 2012 väkiluku väheni 
30 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna väestön väheneminen kohdistuu eniten niihin kuntiin, joissa 
väestömäärä on jo nyt vähäinen. Syntyvyyden osalta tilastokeskuksen väestöennuste vuoteen 2040 saakka 
arvioi Kainuussa syntyvän noin 700 – 580 lasta vuosittain ja syntyvyys alenee noin 20 %.  
 
Väestöllinen huoltosuhde Kainuun maakunnassa on 69,1 %, joka ylittää kansallisen keskiarvon 60,1 %, 
mutta hieman parempi kuin neljässä muussa maakunnassa. Alueella asuu maan keskiarvoa enemmän 
ikääntyneitä ja väestöennusteen mukaan Kainuun ikärakenne muuttuu lähivuosina merkittävästi ja vuonna 
2030 Kainuu on väestölliseltä huoltosuhteeltaan todennäköisesti heikoin maakunta. Taloudellinen 
huoltosuhde (177,7) on maan korkein BKT asukasta kohden maan alhaisin (27 160 €). Alueen 65 vuotta 
täyttäneiden osuuden arvioidaan kasvavan väestöstä 33,7 %:iin eli toiseksi suurimmaksi maakunnista. (THL 
2018, Valtioneuvosto 2018). 
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Lähde: Tilastokeskus 

 
Alueelliset kehitysnäkymät Kainuussa ovat muuttuneet viime vuosina paremmiksi, sillä maakunnan 
aluetalous ja ulkomaalaisten matkailijoiden määrä ovat olleet nousussa. Myös maakunnan työttömyys on 
alentunut viimeisen kahden vuoden ajan. Positiivisesta kehityksestä huolimatta rakenteellinen työttömyys, 
väestön alhainen koulutustaso, alhainen työllisyysaste (62,7 %) ja voimakas muuttotappio asettavat 
kuitenkin paineita maakunnan aluekehittämiseen. (Valtioneuvosto 2018).  
 
 
Kainuussa on tapahtunut terveyden ja hyvinvoinnin saralla polarisoitumista, suurin osa väestöstä voi hyvin, 
mutta pahoinvoivan väestön ongelmat pitkittyvät ja syvenevät. Väestön sairastavuus ja ennen aikainen 
kuolleisuus on Kainuussa maan korkeimpia. THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi (132,8) on Kainuussa 
maan toiseksi korkein (koko maa 76,7 – 137,4). Erityisesti aivoverisuoni-, sepelvaltimotauti- sekä tuki- ja 
liikuntaelinsairaudet (ikävakioidut ja ikävakioimattomat) ovat maakuntien vertailuissa korkeimmat. Samoin 
ikävakioimaton dementiaindeksi on hyvin korkea. Kolmannes alueen väestöstä on oikeutettuja 
erityiskorvattaviin lääkkeisiin, mikä on suurin osuus maassa ja heijastaa alueen väestön suurta kroonista 
sairastavuutta. Väkilukuun suhteutettuna alueen alle 80-vuotiailla on ennenaikaisten kuolemien vuoksi 
menetettyjä elinvuosia eniten maakuntien vertailussa. (THL, 2018, syksy). 
 

 

 

 

 

  

  2018 2019 2020 2021 2025 2030 

Kainuun maakunta 72,4 75,0 77,0 79,0 84,9 90,8 
Hyrynsalmi 91,1 97,3 102,0 107,4 122,1 136,8 
Kajaani 63,8 65,6 67,1 68,2 71,4 74,9 
Kuhmo 85,1 89,1 92,8 95,6 104,4 116,2 
Paltamo 82,7 85,6 88,9 91,0 105,6 120,0 
Puolanka 87,1 90,8 96,6 101,7 117,9 130,4 
Ristijärvi 90,7 93,4 96,4 102,2 118,6 136,5 
Sotkamo 72,5 74,8 75,9 78,1 84,0 89,2 
Suomussalmi 83,1 87,4 90,6 94,6 108,2 122,0 
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2. Strategiset tavoitteet ja visiot  
Kainuun maakunnan muutosvisioksi on hahmoteltu ”Kainutlaatuisen palveleva ja elinvoimainen 
edelläkävijämaakunta”. Maakuntaan ollaan valmistelemassa osana maakunta- ja soteuudistusta 
maakuntastrategiaa sekä siihen liittyvää koko maakuntaa kattavaa palvelulupausta. Myös maakunnallista 
palvelustrategiaa ollaan valmistelemassa, mutta varsinaiset linjaukset ovat vielä tekemättä. Kainuun sote- ja 
maakuntauudistuksen kantavaksi teemaksi on valikoitunut ”Tehhään oma maakunta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kainuun soten visioksi 2020 on kirjattu: ”Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu 
edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja tuottajana. Palvelut vastaavat 
asiakkaiden tarpeita.”  
 
Kainuun soten arvot voidaan tiivistää yhteen sanaan VALOA. Eli Vastuullisuus, Avoimuus, Luottamus, 
Oikeudenmukaisuus ja Asiakaslähtöisyys. (Ahopelto 2017, 12). Asetetuissa arvoissa näkyy omistajan, 
asiakkaan ja organisaation näkökulma. 
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Kainuun soten toiminnasta on sovittu tarkemmin jäsenkuntien kanssa tehdyssä perussopimuksessa, sen 
mukaan Kainuu soten toiminta-ajatuksena on: 1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja 
toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta, 2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja ja 3) toteuttaa 
väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta.  
 
Eräs keskeinen Kainuun soten toimintaa linjaava strateginen asiakirja on vuosittain laadittava talousarvio ja 
toimintasuunnitelma, jossa kuvataan yleistä toimintaympäristöä sekä siihen liittyviä muutoksia, kuten 
lainsäädännön uudistuksia. Erityisesti ko.asiakirjassa kuvataan soten kaikkien tulosalueiden strategiset 
päämäärät, kriittiset menestystekijät, toimintaa kuvaavat mittarit sekä toiminnan sisältö. Strategisena 
ohjausjärjestelmänä toimii Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu tuloskortti.  
 
Vanhuspalvelujen visioksi 2020 on kirjattu: ”Osallistuva ikäihminen asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa 
sekä tarpeenmukaisten palvelujen turvin.” Vanhuspalveluissa on Kainuun soten yhteinen arvoperusta 
VALOA. Maakunnalliset vanhuspalvelut on saatavuudeltaan suurelta osin lähipalvelua. Tulosalueen 
tavoitteena on tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vastataan asiakkaiden selvitettyihin 
palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaisesti sekä kustannustehokkaasti. Lisäksi 
tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta, mutta turvata myös hyvä 
hoiva- ja hoito elämän loppuvaiheessa.  
 
Kainuun ikääntymispoliittisen strategian (2012) ”Iän iloinen Kainuu 2030” ohjaa kainuulaisia tekemään 
tavoitteellista yhteistyötä, jotta voimme ikääntyessämme edelleenkin elää hyvää elämää Kainuussa. 
Ikääntymispoliittisen strategian tavoitteena on ikääntyvän väestön ja vaikuttamismahdollisuuksien 
lisääntyminen, ikääntyvien toimintakyvyn ja terveyden paraneminen sekä se, että palveluihin kehitetään 
uusia laadullisesti kestäviä ratkaisuja. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on valittu kolme toimintalinjaa; 
koti- ja ympäristö, työ- ja elinkeinoelämä sekä liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut. 
Maakuntavaltuusto on (18.12.2017 § 18) hyväksynyt tehdyt ehdotukset siitä, että Iän iloinen Kainuu 2030 -
strategian päivitys toteutetaan maakuntastrategian yhteydessä.  

 

Lähde: Iän iloinen Kainuu 2030 
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Tavoitteet, joita kolme toimintalinjaa toteuttaa: 

• ikääntyvien osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät 
• ikääntyvien toimintakyky ja terveys paranevat ja terveyserot pienenevät 
• palveluiden tuottamiseen tehokkaasti kehitetään uusia laadullisesti kestäviä ratkaisuja 

 
Tavoitteiden toteutumisen tunnistaa vuonna 2030, kun 
• osaavaa työvoimaa on riittävästi (ennuste vuonna 2010: 30 % työvoimapula) 
• hoidon tarve on vain 20 % suurempi kuin vuonna 2010 (ennuste 2010: +50 %) 
• kaikki ikääntyvät asuvat kotona tai kodinomaisessa paikassa 

 
Kainuun soten terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2018 - 2020 on päivitetty kuluneen vuoden 
aikana ja Kainuun soten yhtymähallitus on hyväksynyt sen 21.2.2018. Kainuussa terveydenhuollon 
järjestämissuunnitelma sisältää myös pääsääntöisesti sosiaalipalveluihin kuuluvan vanhuspalvelujen 
kokonaisuuden. Tehty linjaus on ollut tietoinen valinta. Kyseisessä suunnitelmassa on huomioitu vuonna 
2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain (980/2012) säännökset, joten Kainuuseen ei ole Kainuun soten 
toimesta laadittu erillistä suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi.  
 
Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on Kainuussa keskeinen tausta-asiakirja palvelustrategian 
laadinnassa ja ylläpidossa. Kainuun terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sisältää kaikkien jäsenkuntien 
yhteisesti hyväksymän näkemyksen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen keskeisistä 
strategisista linjauksista, kuten oman toiminnan ja ostopalvelujen suhteen, henkilöstöresurssin 
kohdentumisen sekä linjauksen siitä järjestetäänkö palvelut lähi-, seudullisena vai keskitettynä palveluna. 
Vuosittaisten kuntakierrosten yhteydessä käydään keskustelua kaikkien jäsenkuntien kanssa palveluverkon 
kattavuudesta ja toimivuudesta. Alueen väestön palvelutarpeita arvioidaan väestörakenteen, elämisen ja 
terveyden näkökulmista. Taustamateriaalina käytetään mm. Sotkanetin, Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitoksen, Tilastokeskuksen ja Kelan tilastoja sekä kansallisia tutkimuksia. Väestön ikääntyminen sekä 
nuorten ja työikäisten terveyskäyttäytyminen luovat sellaista palvelujen tarvetta, johon vastaamiseen 
tarvitaan kaikkien julkisten toimijoiden ja kolmannen sektorin työpanosta.  
 
Kainuussa on kehitetty Kainuun soten strategiakäsikirja vuosina 2012 - 2014 Kaste-rahoituksen 
osahankkeessa (Hyve johtamisen kartta).  Strategiakäsikirja on tarkoitettu apuvälineeksi erityisesti 
esimiehille, jotka vastaavat strategisesta johtamisesta ja siinä tehdään läpinäkyväksi Kainuun soten 
strategiaprosessi sekä kuvataan vuoropuhelu, joka liittyy strategian laatimiseen. Käsikirjassa kuvataan, 
kuinka strategiset tavoitteet toteutuvat päivittäisen työn kautta ja näin tuetaan työntekijää niin, että hän 
ymmärtää oman roolinsa Kainuun soten strategisten tavoitteiden toteuttajana.  
 
Strategiakäsikirjaa täydentää erillinen Kainuun soten arvokirja, jossa on kuvattu kuntayhtymän toiminta-
ajatus, arvot ja visio. Arvokirjan tarkoituksena on saada kaikki kuntayhtymän päättäjät ja työntekijät 
ymmärtämään ja tulkitsemaan arvoja samalla, toimimaan valittujen arvojen mukaisesti sekä edesauttamaan 
arvojen toteutumisen seurantaa.  
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3. Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen – hyte toiminta   
 

Kainuun soten strategian toiminta-ajatus ja tehtävä on määritelty tavoitelähtöisesti edistämään kainuulaisten 
terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia sekä tukemaan itsenäistä selviytymistä. Kainuun sote järjestää 
vastuullaan olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.  
 
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintakokonaisuuteen sisältyvät toimenpiteet väestö- ja 
yhteisötasolla, oman terveyden hallinta ja varhaisen vaikuttamisen toimenpiteet kaikessa toiminnassa. Näitä 
kaikkia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimintoja modifioivat kolmeen ikäryhmään kuuluvien ihmisten 
tarpeet. Toimijoiden on tarpeen miettiä, miten väestötasolla, terveysriskien kasaumien hallinnassa ja 
varhaisessa vaikuttamisessa otetaan huomioon lapsuus- ja nuorisoikäisten, työikäisten ja vanhuusikäisten 
tarpeet. Toimintakokonaisuus sisältää sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien tekijöiden tukemista että 
terveyttä vaarantavien tekijöiden välttämistä. Yhteisöllisyyden, osallisuuden, oppimisen ja toimeentulon 
vahvistaminen sekä työ- ja elinympäristön turvallisuuden, terveellisyyden ja liikuntamahdollisuuksien 
lisääminen ovat keskeisiä väestö- ja yhteisötason toiminnassa. Paikallinen terveyden ja hyvinvoinnin 
verkosto tukee kuntalaisten osallistumista ja yhteisöllisyyttä.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tietoista voimavarojen kohdentamista terveyteen ja hyvinvointiin. 
Se on kaikkia toimia, joiden tavoitteena on kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, 
sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja 
terveyden taso on jatkuvasti kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on yhä 
eriarvoisempaa. Terveyden eriarvoisuus on väestöryhmien välisiä terveyseroja, jotka eivät johdu ainoastaan 
yksilön omista valinnoista.  
 
Sosioekonomiset erot terveydessä ja sen taustatekijöissä ovat Kainuussa suurempia kuin koko Suomessa 
keskimäärin. Kainuulaisväestön terveyttä voidaan tehokkaimmin edistää kohdistamalla toimintaa ja palveluja 
niihin ryhmiin, joihin ongelmat kasautuvat, ja joiden tilanteen kohentamisella on suurin vaikutus koko väestön 
terveyteen. (Kaikkonen ym. 2008) 
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3.1 Kainuulaisten kansansairauksista ja elintavoista 
 

Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL 2018) arvion mukaan Kainuun väestön sairastavuus on maan 
korkeimpia. Myös alueen aikuisväestön oma arvio terveydestään on muuta maata heikompi. Aikuisväestöstä 
38 prosenttia kokee terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi (koko maan keskiarvo 33 %). Nuorilla 
koettu terveys on maan keskitasoa. Kainuulaisista aikuisista 33 prosenttia uskoo, ettei todennäköisesti jaksa 
työskennellä vanhuuseläkeikään saakka. Kainuun 65 vuotta täyttäneillä oli vastaavan ikäiseen väestöön 
suhteutettuna kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja enemmän kuin maassa keskimäärin, samoin 
vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuvia sairaalahoitojaksoja. (THL 2018. Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Kainuu)  
 
Kelan ikävakioidun sairastavuusindeksin vuoden 2016 tietojen mukaan Kainuun väestö (120) on muuta 
maata keskimääräistä sairaampaa (koko maa = 100). Heikoin tilanne on Puolangalla (142) ja Hyrynsalmella 
(141).  
 
 

Kuvio. Sairastavuusindeksi Kainuussa 2013–2016 
 
Kelan Terveyspuntarin (2018) mukaan keskeisissä kansantaudeissa on tapahtunut Kainuun alueella 
myönteisiä muutoksia vuosina 2001–2016, vaikka kaikkien keskeisten kansantautien yleisyys on Kainuussa 
koko maata yleisempää, kun huomioon otetaan ikä- ja sukupuolivakiointi. Sydämen vajaatoiminnan, 
nivelreuman, psykoosien ja astman yleisyys koko maahan nähden on vähentynyt. Diabetes, 
sepelvaltimotauti ja verenpainetauti ovat taasen yleistyneet.  
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Kuvio. Terveyspuntarin kansantaudit Kainuussa v. 2001–2016 (Kela 2018) 

Kuvio. Terveyspuntarin kansantaudit kunnittain Kainuussa v. 2001–2016 (Kela 2018) 

FinSote tutkimuksen mukaan Kainuun alueella hyvinvointiin liittyvät väittämät ovat osin koko maata 
heikommalla tasolla. Kainuussa noin joka viides oli tinkinyt ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan takia 
ja yleisintä se oli 20–54 vuotiailla naisilla (32,6 %). Huonot liikenneyhteydet haittaisivat kainuulaisia noin joka 
kolmatta kainuulaista ja erityisesti yli 75-vuotiaita naisia (40,8 %). Kainuussa hieman yli puolet (55,3 %) kokivat 
elämänlaadun keskimäärin hyväksi, mutta yli 75-vuotiailla osuus oli vain 34,7 (mt.) %. Huomionarvoista on, 
että kokemukset vaihtelevat sukupuolen, iän ja koulutustason mukaan. 

 
Kainuun soten terveyden edistämisen linjauksissa vuosille 2017–2020 on huomioitu tutkimustiedot eri-
ikäisen väestön sairastavuudessa, kansansairauksissa ja elintavoissa. Linjausten toimeenpanossa 
kiinnitetään huomiota erityisesti ryhmiin, joissa sairauden ja/tai hyvinvoinnin riskitekijät korostuvat. Valitut 
kokonaisuudet sisältävät toimia, joiden tavoitteena on kainuulaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 
lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Linjausten käytännön toi-
meenpano tapahtuu organisaaton tulosalueilla ja yhteistyöverkostoissa. 
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Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän  
Terveyden edistämisen linjaukset vuosille 2017 – 2020 

1. Elintapamuutokset kansansairauksien ehkäise-
miseksi 

4. Ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitäminen 

2. Ylipaino ja liikunta 5. Lapsiperheiden ja nuorten syrjäytymisen eh-
käisy ja ongelmien varhainen tunnistaminen 

3. Tupakointi, alkoholi ja muut päihteet Ruokailu-
tottumukset ja suun terveys 

6. Päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisy ja 
varhainen tunnistaminen 

7. Kuntalaisten osallisuuden vahvistuminen 

Taulukko. Terveyden edistämisen linjaukset vuosille 2017–2020. 

 

3.2 Kainuun sote ja kunnat alueellisina hyvinvoinnin edistäjinä 
 
Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kainuun sote on tehty 
suunnitelmallista työtä alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi koordinoiden kunta- ja 
järjestötoimijoiden yhteistyötä alueella. Tiivis kuntayhteistyö on mahdollistanut hyvinvointityön onnistumisen 
edellytyksiä alueella. Kainuun soten terveyden edistämisen asiantuntijat ovat säännöllisesti mukana kuntien 
yhteistyöverkostoissa. 
 

 

Kuvio. Kainuun soten ja kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenne. 
 
Kunnat ovat laatineet laajat hyvinvointikertomukset/suunnitelmat valtuustokausiksi ja raportoineet 
valtuustolle vuosittain asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kehityksestä. Hyvinvointisuunnitelmien 
painopistealueet on nostettu osaksi kuntien toiminnan ja talouden suunnitteluasiakirjoja ja kuntien laaja-
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alaista toimintaa. Kainuussa on toiminut alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkosto, jonka 
muodostavat Kainuun soten terveyden edistämisen asiantuntijat ja kuntien hyte -koordinaattorit. Kuntien 
luottamishenkilöitä ja viranhaltioita on perehdytetty vaikutusten ennakkoarviointiin (IVA/EVA) ja väestöä 
koskevan tutkitun tiedon hyödyntämiseen. 
 
Itsehallinnolliset kunnat edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa. Hyvinvointi on 
olennaisella tavalla kytköksissä elinvoimaan. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat myös elinvoimaisen kunnan 
edellytys. Kuntalaisten toimivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia. Kuntalaisten 
turvallisuuden tunne muodostuu liikennejärjestelyistä, rikollisuuden ehkäisemisestä, hyvästä ilmanlaadusta 
sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. Turvallisuutta luovat myös riittävät ja laadukkaat 
palvelut, tietoturvalliset sähköiset palvelut, yhteisöllisyys ja turvaverkostot sekä turvallinen työympäristö. 
 
Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, 
vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin. Kunnan 
kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. 
Kunnat tukevat erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja 
tapahtumia. (www.kunnat.net) 
 
Kuvio. Hyte-tyo Kainuun sote ja kunnat. 

 

Tulevaisuuden hyvinvoinnin edistämisessä on oleellista, että kuntien ja maakuntien välillä sovitaan 
yhteistyöstä ja yhteisistä toimintatavoista asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja seurannaksi. Samaan 
aikaan rakennetaan kunnan ja maakunnan hyvinvointipalveluiden ammattilaisten sekä kunnan, maakunnan, 
yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä.  
 

 

 

http://www.kunnat.net/
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Kuvio. Kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä. 

 
 
Valmisteilla olevassa maakunta- ja sote-uudistuksessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
maakunnalliset tehtävät rakennetaan osaksi maakunnan strategista johtamista ja ehkäisevien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista sekä maakuntien asiantuntiatukea kunnille. Maakuntien 
tehtävänä on seurata väestönsä hyvinvointia ja terveyttä ja strategisesti johtaa hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä poikkihallinnollisesti. 
 
Maakunnan velvollisuutena on myös laatia alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä arvioida 
toimenpiteiden vaikutukset maakunnan väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Arviossa otetaan huomioon 
suunnitelmien ja päätösten vaikutukset eri väestöryhmiin.  
 
Maakunnan tehtävät alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudessa ovat: 
1.hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen poikkihallinnollinen strateginen johtaminen, 2.maakuntien kunnille 
tarjoaman tuen järjestäminen ja toteuttaminen, 3.hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien 
järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja 4.yhdyspintapalveluiden järjestäminen.  
 
Maakunnan on asetettava suunnittelussaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen 
liittyvät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet ja 
vastuutahot. Tämä tarkoittaa maakunnan sote-palveluiden järjestämisessä tavoitteita ja toimenpiteitä. 
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Maakunnan tavoitteet ja toimenpiteet 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sisällytetään maakunnan palvelustrategiaan ja palvelulupaukseen, 
palvelujen tuottajien kanssa tehtäviin sopimuksiin, tuottajien rahoitusperusteisiin sekä kuntien kanssa 
tehtäviin yhteistyösopimuksiin. Sopimuksissa määritellään konkreettisesti hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tehtävät sekä niiden seuranta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa väestön hyvinvointia ja terveyttä edistetään muun muassa maakunnan 
järjestämisvastuulle kuuluvissa ehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näitä ovat esimerkiksi äitiys- 
ja lastenneuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä iäkkäille henkilöille suunnatut 
neuvontapalvelut ja ennaltaehkäisevät kotikäynnit. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sosiaalisia ja terveysongelmia pyritään estämään myös 
esimerkiksi rakenteellisen sosiaalityön keinoin, ehkäisevällä toimeentulotuella ja asumiseen liittyvällä 
tuella, sosiaalihuoltolaissa tarkoitetulla ohjauksella ja neuvonnalla, ravitsemus- ja liikuntaneuvonnalla, 
tupakasta vieroitukseen liittyvillä toimenpiteillä, ottamalla puheeksi alkoholin riskikäytön, tunnistamalla 
mielenterveyden riskitekijöitä. 

Asiantuntijana toimiminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä maakunta toimii aktiivisena 
hyvinvointiin ja terveyteen sekä hyvinvointi- ja terveyseroihin vaikuttavien yksilöllisten, yhteisöllisten ja 
yhteiskunnallisten tekijöiden asiantuntijana. 

 

Maakunnallisten vanhuspalvelujen tulosalueella on toteutettu vuodesta 2005 alkaen maksutonta hyvinvointia 
edistävää toimintaa. Kohderyhmänä ovat ne kainuulaiset iäkkäät, jotka täyttävät kyseisenä vuonna 75 vuotta 
ja eivät ole säännöllisten iäkkäiden palvelujen piirissä. Alkuun toimintaa toteutettiin ns. ennalta ehkäisevien 
kotikäyntien - myöhemmin hyvinvointia edistävien kotikäyntien muodossa. Vuosien varrella toimintaa on 
kehitetty siten, että kotikäyntien rinnalle otettiin mukaan ns. ryhmätoiminta. Nykyisellään toimintaa 
toteutetaan seuraavasti:  Alkuvuodesta suunnitellaan HYVO -infon sisältö, joka hieman vaihtelee vuosittain. 
Heti alkuvuodesta kartoitetaan kohderyhmään kuuluvat iäkkäät. Tämän jälkeen lähetetään kutsukirjeet 
yhteiseen infotilaisuuteen. Kutsutut ilmoittautuvat halutessaan infotilaisuuteen sekä myöhemmin 
toteutettaviin yksilöhaastatteluihin ja kuntotestiin. Yksilöhaastattelussa käydään läpi kutsukirjeen mukana 
tullut kysely. Haastattelussa ohjataan ja neuvotaan asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden. Haastattelun 
toteuttaa kotihoidon sairaanhoitaja ja kuntotesti tekee kotihoidon fysioterapeutti.  
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4. Iäkkäiden yhteen sovitettu  

palvelukokonaisuus 
 

Iäkkäiden maakunnallinen palvelukokonaisuus on Kainuussa toiminut vuodesta 2005 alkaen. Palveluiden 
kehittäminen Kainuussa vuosina 2017 – 2018 on tapahtunut useiden toimintaympäristössä meneillään 
olevien muutosten keskellä. Paikallisella tasolla on meneillään useita strategisen tason toimintojen 
muutoksia, joilla on suora tai epäsuora vaikutus iäkkäiden kainuulaisten palvelujen kokonaisuuteen. 
Kansallisesti ja paikalliseti valmisteilla oleva maakunta ja sote-uudistus on yksi keskeinen muutos, joka tulee 
suoraan vaikuttamaan kainuulaisten iäkkäiden palveluihin erityisesti järjestämisen, tuottamisen sekä 
valinnanvapauden näkökulmista. 
 
Iäkkäiden palveluissa Kainuu on useilla mittareilla edistyneimpien maakuntien joukossa. Palvelurakenne on 
kotihoitopainotteinen jo maakuntauudistuksen lähtötilanteessa. Kotihoidon käyntejä on valtakunnan tasoa 
enemmän ja maakunnassa on panostettu intensiiviseen ja ympärivuorokautiseen kotihoitoon sekä 
omaishoitoon. (THL 2018, kevät) Maakunnallista iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta on kehitetty vuosien 
mittaan lukuisilla kehittämishankkeilla sekä erillisillä sisäisillä toimintoja kehittävillä projekteilla. 
 

THL (2018, syksy) arvioi Kainuun ikääntyneiden palvelujen onnistumista seuraavasti: 
 
 + Kotihoitoa suositaan Kainuussa 

+ Kotihoitoa korvaavien palvelujen käyttöä on lisätty silloin kun palvelutarve on ollut vähäinen 
+ Omaishoidon kattavuus oli maakuntien paras 
+ Tehostetun palveluasumisen saatavuudessa ei ole puutteita 

 
Kainuun iäkkäiden palvelurakenne on hyvällä tasolla kansallisesti tarkasteltuna. Tästä huolimatta 
vanhuspalvelujen tulosalueella sekä koko sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjussa on välttämätöntä 
jatkaa edelleen rakenteellisia muutoksia sekä palvelujen sisällöllistä kehittämistä. Kokonaisuutena 
palvelurakennetta tulee edelleen keventää ja kuntouttavia sekä iäkkäiden toimintakykyä tukevia palveluja 
tulee lisätä kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palveluvalikkoa täytyy tarkastella niin, että se vastaa yhä 
paremmin ja joustavasti tulevaisuuden asiakkaiden tarpeita, unohtamatta sähköisten ja etäpalvelujen 
tarjoamia käyttömahdollisuuksia. Erilaisille asiakassegmenteille tarvitaan erilaisia palveluja sekä asiakkaiden 
palvelutarpeisiin vastaamiseksi erilaisia ratkaisumalleja.  
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Kainuussa vanhuspalvelut tulevat lähelle asiakasta. Kainuun soten vanhuspalvelujen lähtökohtana on 
asiakkaan omien voimavarojen tukeminen ja hyödyntäminen, hänen itsemääräämisoikeutensa 
kunnioittaminen sekä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaistensa osallisuuden vahvistaminen. Varsinaisten 
organisaation arvojen lisäksi vanhuspalvelujen tärkeinä toimintaa ohjaavina arvoina ovat myös turvallisuus ja 
tasa-arvo.  
 
Jokaisen asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa tehtyyn hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Kainuussa sosiaali- ja terveyspalvelujen saumaton yhteistoiminta tehostaa myös 
vanhusten hoidossa moniammatillista yhteistyötä. Vanhuspalvelujen tulosalue on Kainuun soten toiseksi 
suurin toimiala. Tulosalueella työskentelee jatkuvasti noin 900 vakituista ja määräaikaista työntekijää (885 
työntekijää 31.12.2017). Ja siihen kuuluu 26 toimintayksikköä ympäri Kainuuta. I&O -kärkihankkeen 
mukaisesta maakunnallisesti yhteen sovitetusta iäkkäiden palvelukokonaisuudesta vastaa Kainuun sotessa 
vanhuspalvelujen tulosalue, jonka budjetti on vuositasolla reilut 54 miljoonaa euroa. Tulosalue on 
maakunnallisesti johdettu osittain prosessiorganisaatio mukaileva kokonaisuus, jonka johtamisjärjestelmä on 
koettu varsin selkeäksi.  
 
Vanhuspalvelujen tulosalue muodostuu kolmesta vastuualueesta; kotona asumista tukevat palvelut,  
(kotihoito, omaishoito, tukipalvelut), ympärivuorokautiset hoivapalvelut (lyhyt- ja pitkäaikainen laitoshoito, 
tehostettu palveluasuminen) sekä palveluohjaus- ja ostopalvelut. Saatavuudeltaan vanhuspalvelut ovat 
suurelta osin lähipalveluja ja säännöllisten palvelujen piirissä olevat asiakkaat ovat pääasiassa +80 -
vuotiaita. Kainuun sotessa maakunnallinen iäkkäiden palvelujen kivijalka muodostuu keskitetystä 
ratkaisukeskeisestä työotetta soveltavasta asiakasohjauksesta sekä maakunnan jokaisen kunnan alueella 
24/7 toimivasta kotihoidosta. Iäkkäiden palveluissa kirjattuna ja hyväksyttynä tavoitteena on, että ikäihminen 
voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja elää hänen näköistä elämänmakuista elämää.  
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Kainuun asiakasohjausmalli, ikääntyneiden palvelut 

 
 

5. Iäkkäiden keskitetty alueellinen 
asiakasohjaus  

 
Tutkimusten mukaan (ks. Groop, 2012) erillinen asiakasohjausyksikkö parantaa asiakkaiden palvelutarpeen 
arviointia sekä asiakkaiden tasavertaista kohtelua. Kainuun soten vanhuspalvelujen tulosalueella tehtiin 
asiakasohjauksen kannalta merkittävä organisaatiomuutos vuoden 2013 alusta. Tuolloin perustettiin oma 
erillinen ostopalvelujen ja palveluohjauksen vastuualue. Uuden vastuualueen toiminta selkiytti osaltaan paitsi 
ikääntyneiden ohjaukseen ja neuvontaan liittyvää kokonaisuutta, mutta myös iäkkäiden palvelujen 
valvontaan, sopimuksiin ja hankintoihin liittyviä tehtäviä. Kyseiselle vastuualueelle henkilöstö valikoitui 
kotihoidon vakituisista työntekijöistä, jotka olivat innostuneet kehittämään asiakas- ja palveluohjausta. Heti 
toiminnan aluksi työntekijät koulutettiin ratkaisukeskeiseen työskentelyotteeseen ja toiminta käynnistettiin 
keskitetyn johtamisen, mutta verkostomaisen toimintatavan menetelmällä. Kyseinen vastuualue myös tukee 
osaltaan vanhuspalvelujen muita vastuualueita sekä antaa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa soten muille 
tulosaluille.  
 
Ikääntyneiden kainuulaisten kotona asumista tuetaan asiakas- ja palveluohjauksella. Lähtökohtaisena 
toiminnan tavoitteena on, että kotona pärjätään mahdollisimman itsenäisesti tai erilaisten kevyiden 
palvelujen turvin. Myös ikääntyneiden mahdollisista omaisista ja läheisistä koostuva turvaverkko 
huomioidaan palvelukokonaisuuksia mietittäessä ja hyvin useissa tilanteissa ikääntyneen palvelutarvetta 
selvitellään yhdessä iäkkään itsensä ja hänen läheisten kanssa. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan 
ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen 
liittyvää pärjäämisen tunnetta.  
 
Kainuun soten asiakas- ja palveluohjauksessa työskentelee tällä hetkellä 18 työntekijää. 
Koulutustaustoiltaan he ovat sosiaaliohjaajia, sosionomeja sekä sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. 
Tehtävänimikkeeltään he ovat asiakasohjaajia. He neuvovat, ohjaavat ja tukevat ikääntyneitä kuntalaisia 
asioissa, jotka askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä. Ikääntyneille sekä heidän 
läheisille tarjotaan yleistä ikääntyneiden palveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, 
huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin palvelut. Asiakasohjaajat vastaavat iäkkäiden palvelutarpeiden arvioinnista ja 
suunnittelusta sekä iäkkäiden omais- ja perhehoidon palvelupäätöksistä sekä myöntävät tarvittaessa 
palveluseteleitä kotihoidon hoivapalveluihin. Asiakkaiden palvelutarvetta arvioitaessa ja selvittäessä 
huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista 
itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi 
toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.  
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Keskitetty ja verkostomainen asiakas- ja palveluohjaus toimii Kainuussa maakunnallisesti, alueellisesti sekä 
kuntakohtaisena lähipalveluna. Asiakasohjaajille on olemassa kuntakohtaiset palvelunumerot ja heille voi 
soittaa arkisin klo 9.00 – 15.00 välillä. Lisäksi heille voi laittaa ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä 
myös sähköpostitse erilliseen palveluohjaus osoitteeseen. Asiakasohjaajilla on käytettävissä sähköinen 
ostopalvelujen hallintajärjestelmä (PSOP) sekä käytännöllinen digitaalinen työkalu eli hyvinvoinnin 
palvelutarjotin, jota voivat käyttää myös asiakkaat. Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta asiakkaat löytävät 
yritysten ja järjestöjen sekä julkiset arkipäivän lähipalvelut helposti yhdestä paikasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asiakasohjausyksikkö tarjoaa myös ilman ajanvarausta ikäihmisille ja heidän läheisilleen kunnissa 
tapahtuvaa neuvontapalvelua paikan päällä erillisissä ikäihmisten neuvontapisteissä, jotka sijaitsevat 
kaupungin- tai kunnantalolla, kirjastoissa, yhteispalvelupisteessä sekä iäkkäiden päivätoimintakeskuksissa. 
Yhteydenottojen määrä asiakasohjaajiin on lisääntynyt vuosittain kaikissa eri palvelumuodoissa.  

 

 

 

Keskitetyn asiakasohjauksen yhteydenottojen määrä vuonna 2017. 
 
Kuviosta on selvästi havaittavissa, että valtaosa asiakasohjaajille tulleista yhteydenotoista on painottunut 
kevyempään ohjaukseen ja neuvontaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tämä asiakasryhmä on saanut 
neuvonnassa ja ohjauksessa vastauksen esittämiinsä kysymyksiin ja/tai on ohjautunut muihin kuin julkisen 
sektorin kotihoitoon. THL:n (2018, syksy) mukaan Kainuu on onnistunut lisäämään kotihoitoa korvaavien 
palvelujen käyttöä silloin, kun palvelutarve on vielä vähäinen.  
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Vanhuspalvelujen asiakasohjausyksikkö on osallistunut 2017 – 2018 RAI-tiedon hyödyntäminen 
asiakasohjauksessa yhteistyöhankkeeseen, jonka päätoteuttajana toimii Terveyden- ja hyvinvoinnin 
laitokselta Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö. Kumppaneina hankkeessa Kainuun soten lisäksi 
ovat Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut, Tampereen ja Oriveden yhteistoiminta-alue sekä Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri. Yhteistyöhanke käynnistettiin Kainuun soten vanhuspalvelujen aloitteesta ja siinä 
selvitetään muun muassa sitä, että millaisia palvelutarpeita asiakkailla on ja millainen on heidän 
toimintakykynsä? Mitä asiakkaille tapahtuu arvioinnin jälkeen ja missä palveluissa he ovat puolen vuoden 
kuluttua? Yhteistyöhanke on ollut hyvin vuorovaikutteinen ja myös asiakasohjaajien ammatillinen 
tietoperusta mm. RAI:n käytöstä asiakasohjauksessa on lisääntynyt merkittävästi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: Posteri RAI-tiedon hyödyntäminen asiakasohjauksessa yhteistyöhankkeesta, THL. 

Kainuussa on tavoitteena luoda vuoden 2019 alkuvuoteen mennessä koko Kainuun sotea kattava 
geneerisen asiakas- ja palveluohjauksen malli. Tätä työtä varten on asetettu eri tulosalueiden (ESH, 
PTH, Sosiaalipalvelut, Vanhuspalvelut) edustajista koottu työryhmä, jonka on määrä jättää esityksensä 
toimintamallista vuoden 2018 aikana. Malli tullaan rakentamaan vahvasti I&O -kärkihankkeessa kehitetyn 
KAAPO -toimintamallin pohjalle, ja siihen tullaan kokoamaan eri tulosalueilla tehtävät eritasoiset jo olemassa 
olevat asiakas- ja palveluohjaus käytännöt. Kainuun geneeristä asiakas- ja palveluohjausmallia työstettäessä 
tullaan hyödyntämään I&O -kärkihankkeessa eri alueilla (Kymenlaakso, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi) 
kehitettyjä toimintamalleja. Lisäksi hyödynnetään Kuntaliiton ja STM:n yhteistyönä toteuttavaa 
asiakasohjausta koskevan selvityksen tuloksia, jotka valmistuvat alkuvuodesta 2019. Geneerinen asiakas- ja 
palveluohjaus on tarkoitus käynnistää kevään 2019 aikana koko Kainuun sotea kattavana toimintamallina.  
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6. Kotihoito ja kotona asumista 
tukevat palvelut  

 

Vanhuspalvelulain eli laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (980/2012) mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan 
ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja 
terveyspalveluilla.  
 
Kainuun soten vanhuspalvelujen Kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue muodostuu yhdistetystä 
kotihoidosta (kotisairaanhoito + kotipalvelu) ja sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista. Toimintaa johtaa 
yksi vastuualuepäällikkö yhdessä kolmen alueellisen palvelupäällikön kanssa. Kotihoito on organisoitu 
kolmelle palvelualueelle, jotka ovat Kajaanin palvelualue, Kuhmo - Sotkamo palvelualue sekä Hyrynsalmi - 
Paltamo-Ristijärvi ja Suomussalmen palvelualue. Kaikilla palvelualueilla on käytössä yhtenäiset kotihoidon 
asiakkaaksi ottamisen kriteerit, asiakasmaksut, yhteiset toimintaohjeet sekä toimintatavat. Kotihoito toimii 
24/7 kaikkien kuntien alueilla. Lisäksi jokaisessa Kainuun kunnassa toimii kotihoidon yhteydessä 
muistineuvola, jossa työskentelevät koulutetut muistihoitajat. Muistineuvolan toiminnalla pyritään tukemaan 
muistisairasta sekä hänen läheisiään kotona selviytymisessä sekä ohjaamaan tarvittaviin tutkimuksiin ja 
seurantaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. THL:n (2018, kevät) vivunhoidon osaamisessa Kainuun 
kotihoito on maan parhaasta päästä, sen sijaan suunnitelmallisessa kuntouttamisessa on vielä parantamisen 
varaa.  
 
Kotihoidossa työskentelee kaikkiaan 405 vakituista työntekijää. Vuosina 2017 – 2018 kotihoitoon on lisätty 
kaikkiaan 16 uutta vakanssia sekä vakinaistettu 13 määräaikaista työntekijää eri puolille Kainuuta. Etenkin 
vuonna 2018 tehty kotihoidon resurssilisäys on suurin yksittäinen tähän asti tehty kotihoidon 
henkilöstölisäys. Kainuun kotihoidossa on sairaanhoitajia hieman enemmän (15 %) kuin maassa 
keskimäärin (13 %)ja heidän. tekemän välittömän työajan osuus kokonaistyöajasta on maan keskitasoa (34 
%  vs. 37 %). Ikääntyneiden palvelujen henkilöstöstä Kainuussa on kohdennettu kotihoitoon 36 % (koko 
maassa 35 %) Suurin osa kotihoidon työntekijöistä on lähihoitajia ja heidän välittömän työajan osuus on 
maan keskitason yläpuolella (66 % vs. 60%). (THL, 2018 kevät). Kainuun soten kotihoidossa toimii yksi 
kotiutuskoordinaattori ja hän työskentelee Kajaanissa. Pääsääntöisesti Kainuun soten kotihoito tuotetaan 
omana toimintana. Kotihoidon palveluseteli on ollut käytössä vuodesta 2005 alkaen koko Kainuun alueella.  
 
THL:n (2017) vertailun mukaan kotihoidon asiakasmäärät pääsääntöisesti kasvoivat yli puolessa Suomen 
maakunnissa. Kainuussa kotihoidon asiakasmäärä olivat laskussa, mutta sen sijaan asiakaskohtaiset 
käyntimäärät kasvoivat eniten. Kotihoidon käyntimäärät ovat Kainuussa kasvaneet reilusti viimeisten vuosien 
aikana. Esimerkiksi muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 oli 9,5 %. Kotihoidon käyntimäärät ovat 
lisääntyneet vuodesta 2013 vuoteen 2017 kaikkiaan 255 560 käyntiä.  

 

  

Kainuun soten kotihoito tukee ikääntyneiden kainuulaisten kotona asumista. Uudet asiakkaat ohjautuvat 
kotihoitoon asiakasohjaajien palvelutarvearvion jälkeen. Kotihoidon palvelut aloitetaan määräaikaisella, 
yhdestä neljään viikkoon kestävällä kuntouttavalla arviointijaksolla ja se on aina edellytyksenä varsinaisen 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

Muutos 2016 - 2017 
  

lkm % 
Säännöllisen kotihoidon  
asiakkaiden käynnit 
 

670 264 746 859 770 526 845 597 925 824 80 227 9,5 
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säännöllisen kotihoidon aloitukselle. Kotihoitopalveluiden avulla pyritään tukemaan ja parantamaan 
asiakkaan toimintakykyä niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti.  
Asiakas voi saada tukea mm. toimintakyvyn ylläpitoon, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen ja 
lääkehoitoon. Tarvittaessa asiakas voi saada muun muassa ateriapalvelua, turvapalvelua ja/tai kuntouttavaa 
päivätoimintaa. Kotihoito on harkinnanvaraista, asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa kotona 
tapahtuvaa henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sairaanhoitoa. Asiakkaan palvelun 
tarvetta arvioidaan säännöllisesti ja palvelua muutetaan vastaamaan asiakkaan tarpeita ja toimintakykyä.   

 

 

Kotihoito on osallistunut vuodesta 2016 alkaen Nordic Heath Groupin (NHG) organisoimaan kotihoidon 
vertaiskehittämiseen, jossa vertaillaan eri yksiköiden suorituskykyä, kuten tuottavuutta ja palvelujen laatua. 
Vertaiskehittämisessä on mukana 20 osallistujaa 59 kunnasta. Jokainen organisaatio saa kaksi kertaa 
vuodessa ajantasaisen kattavan raportin oman toiminnan tunnusluvuista, keskeisistä toiminnan 
kehittämiskohteista ja vertailun suhteessa muihin kuntiin/kuntayhtymiin erillisten teemojan kautta 
tarkasteltuna.  Kainuussa alueiden välisessä tuottavuudessa on suuria eroja, mutta kokonaisuutena kotihoito 
on kuitenkin vertaiskehittämisen keskiarvoa tuottavampi.  
 
Kainuun kaikkien kuntien alueilla toimiva kuntouttava päivätoiminta on selkeä iäkkäiden kotona asumista 
tukeva palvelumuoto ja se on tarkoitettu pääsääntöisesti kotona asuville yli 65-vuotiaille, joilla on asiakkuus 
vanhuspalveluihin. Monipuolinen, ohjattu toiminta edistää ja ylläpitää asiakkaan sosiaalista, fyysistä, 
kognitiivista ja psyykkistä toimintakykyä ja tuo elämään sisältöä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, 
antaa vertaistukea ja ylläpitää muistia.  Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakkaille laaditaan arjen 
kuntoutumissuunnitelmat, joihin asiakas itse määrittelee tavoittelemansa tavoitteen. Yhdessä ohjaajan 
kanssa sovitaan konkreettiset askelmerkit tavoitteen saavuttamiseksi.  
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Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden palveluajat ovat vaihdelleet vuosina 2011 – 2017 välillä 
liki kahdesta vuodesta reiluun kolmeen ja puoleen vuoteen, keskiarvon ollessa noin kolme vuotta. 
 

 
 

 

 
 
 
 
Intensiivistä kotihoitoa eli yli 60 
kotihoidon käyntiä kuukaudessa 
saavia asiakkaita on Kainuussa 
reilusti enemmän kuin maassa 
keskimäärin ja näiden asiak-
kaiden osuus on ollut kasvussa 
viimeisten vuosien aikana.  
 

 

 

 

 Lähde: THL 2018 

 

 

Kainuussa kotihoidossa pysty-
tään hoitamaan paljon apua ja 
tukea tarvitsevia. Kotihoitoon 
sijoittuvien muistisairaiden asiak-
kaiden osuus eroaa huomat-
tavasti maakunnittain. Koko maan 
korkein osuus on Kainuun koti-
hoidossa. Muistisairaat ovatkin 
suurin iäkkäiden palveluja käyt-
tävä asiakasryhmä. 
 

 

 
 

Lähde: THL 2018 
 

Kotona asumista tukevat  
palvelut 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hoitoaika: vuosia, ka. 1,9 2,3 3 3,4 3,8 
 

3,6 
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Koko maassa iäkkäiden palvelurakenne on keventynyt, mikä on merkinnyt kotihoidon palvelujen 
käyttäjämäärien ja kustannusten kasvua. Kainuussa iäkkäiden palvelujen menoista 40 prosenttia on käytetty 
kotihoidon palveluihin (koko maa 32 %), joka on selvästi maan keskiarvoa suurempi. Tämä tarkoittaa sitä, 
että Kainuussa palvelurakenteen muutos kotihoitopainotteiseksi on edennyt huomattavasti muuta maata 
nopeammin. 
 
Kotihoidon asiakkailla on laajalti käytössä lääkkeiden koneellinen apteekkien toteuttama annosjakelupalvelu. 
Turvapalvelujen osalta käytössä on tällä hetkellä perinteinen turvaranneke ja ovihälytysjärjestelmä. Vuosien 
varrella Kainuussa on iäkkäiden palveluissa mm. kotihoidosssa pilotoitu useita erilaisia työntekijöiden työtä 
helpottavia teknologisia välineitä sekä erilaisia etäpalveluja mahdollistavia järjestelmiä. Kokeilut ovat olleet 
kuitenkin varsin pienimuotoisia ja ne eivät syystä tai toisesta juurtuneet käytäntöön. Lähitulevaisuudessa 
Kainuussa on selkeä tarve lisätä teknologisten välineiden ja etäpalvelujen käyttöönottoa. Kotihoidon 
etäpalveluiden käyttöönoton kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi on nimetty työryhmä, jonka tehtävänä on 
kartoittaa ne palvelut, jotka sopivat etäyhteydellä toteutettavaksi. Tavoitteena on ottaa käyttöön kevään 2019 
aikana ns. virtuaalinen kotihoitopalvelu, jossa osa kotihoidon käynneistä toteutetaan etäyhteydellä.  
 
Kotihoidossa on käytössä mobiili toiminnanohjausjärjestelmä Hilkka, jonka avulla asiakaskäynnit kohdenne-
taan omille hoitajille. Asiakkaan palvelut ja kotikäyntien ajanvaraukset välitetään Hilkka -mobiilisovellukseen, 
johon kirjataan asiakkaan palveluiden toteutukset ja niistä muodostuu kotikäyntien tilastot. Hilkkaan kirjataan 
myös kotikäynnistä potilas- ja asiakas asiakirjamerkinnät. Toiminnanohjausjärjestelmällä seurataan työnteki-
jöiden välitöntä ja välillistä työajan käyttöä. Tavoitteeksi kotihoidossa on asetettu 60 % välitöntä työaikaa kai-
killa ammattiryhmillä. Kotihoidossa on otettu Kajaanin alueella käyttöön myös sähkölukkoja ja toimintaa tul-
laan laajentamaan lähitulevaisuudessa myös muihin kuntiin. 

 
Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston (2018) vuotta 2017 koskevan palvelujen saatavuutta kuvaavan 
valvontaraportin mukaan kotisairaanhoidosta ja kotisairaalatoiminnasta on tullut positiivista palautetta.  
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7. Iäkkäiden omais- ja perhehoito  
 
 
 
Kainuun sotessa omaishoitoon liittyvät asiat jakautuvat kahdelle eri tulosalueelle eli perhepalveluihin ja 
vanhuspalveluihin. Ikääntyneiden omaishoidon osalta toimii maakunnallisesti keskitetty ja johdettu, mutta 
verkostomaisesti toimiva omais- ja perhehoidon malli. Kainuussa ei ole erillistä fyysistä omais- ja 
perhehoidon keskusta, eikä lähitulevaisuudessa sellaista ole tarkoitus perustaa. Sen sijaan iäkkäiden omais- 
ja perhehoitoon liittyvät asiat, kuten ohjaus, neuvonta, arviointi sekä ko. toimintoihin liittyvä päätöksenteko on 
keskitetty palveluohjaus-ja ostopalvelujen vastuualueen asiakasohjaajille. Jokaisessa kunnassa 
työskentelevät asiakasohjaajat toimivat omais- ja perhehoitoon liittyvissä kysymyksissä yhtenäisten ohjeiden 
ja kriteerien pohjalta.  
 
THL:n (2018) mukaan omaishoidon tuen saajien määrä on kasvanut hitaasti 2010-luvulla yli 75-vuotiaiden 
ryhmässä ja useissa maakunnissa omaishoidon tuelle asetettu kattavuustavoite on jäänyt saavuttamatta. 
Kainuussa iäkkäiden omaishoito on nähty tärkeäksi osaksi toimivaa iäkkäiden maakunnallista 
palvelukokonaisuutta ja sitä on vuosien mittaan kehitetty erilaisten kehittämisinterventioiden, kuten 
hankkeiden avulla määrätietoisesti. Toisaalta myös poliittinen johto on arvottanut omaishoidon tärkeäksi ja 
he ovat osoittaneet toimintaan tarvittavat taloudelliset resurssit. Kainuussa iäkkäiden omaishoitoa on reilusti 
enemmän kuin maassa keskimäärin, kattavuus vuonna 2017 oli 8,5 %, kun koko maassa vastaava luku oli 
4,7 %.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: THL 2018 

 
Kainuussa iäkkäiden omaishoidon tuen maksuluokat sekä palvelun myöntämiskriteerit ja toimintaohjeet ovat 
olleet yhdenmukaisia koko maakunnan alueella jo vuodesta 2005 alkaen. Omaishoidossa on käytössä 
Eksotesta ”parastettu” ns. ennalta ehkäisevä omaishoidon tuen maksuluokka, joka voidaan myöntää, jos 
arvioidaan että omaisen tai läheisen (esim. naapurin) antama hoito korvaa kotihoidon palveluja ja hoidettava 
asuu haja-asutusalueella kaukana palveluista. Tulevaisuuden palvelurakennetavoitteena on, että iäkkäiden 
omaishoidon kattavuus säilyisi noin seitsemän (7) prosentin tuntumassa. Kainuussa on perinteisesti 
omaishoidon kattavuusprosentti ollut korkeampi kuin maassa keskimäärin. Jotta tämä kattavuustaso säilyy  
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tarkoituksena, tavoitteena on edelleen omaishoidon sisällön ja kriteeristön kehittäminen, mutta myös 
henkilöstön osaamisen vahvistaminen tukemaan laaja-alaista asiakkaan tilanteen kokonaisarviointia. Näin 
siksi, että omaishoidossa pystyttäisiin nykyistä paremmin tunnistamaan omaishoitoperheiden yksilölliset 
palvelutarpeet sekä vastaamaan niihin mahdollisimman räätälöidysti.  
 
  

 2016 2017 2018 

Omaishoidon piirissä 75 ja yli 75 -vuotiaita % 7,7 8.5 8,1 

 

Iäkkäiden perhehoitoa Kainuussa on kehitetty vuosien mittaan kahdella erillisellä hankkeella. Erityisesti 
Laadukas perhehoito Kainuussa -hankkeessa 1.5.2007 – 31.12.2009 keskityttiin laaja-alaiseen 
kaikenikäisten perhehoidon kehittämiseen ja perhehoidon määrälliseen lisäämiseen. Perhehoito lasten ja 
nuorten sekä vammaisten palveluissa on vuosien mittaan saavuttanut hyvin sille asetetut määrälliset 
tavoitteet. Sen sijaan lukuisista kehittämistoimenpiteistä sekä säännöllisistä vuosittaisista erillisistä rekrytointi 
kampanjoista huolimatta iäkkäiden perhehoito ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Tällä hetkellä 
iäkkäiden perhehoidossa työskentelee 4 vakituista perhehoitajaa ja heillä on kaikkiaan 13 pitkäaikaista 
perhehoidon asiakasta. Kiertäviä perhehoitajia ei myöskään ole onnistuttu rekrytoimaan huolimatta vuoden 
2018 aikana tehdyistä perhehoidosta palkkioiden korottamisesta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: THL 2018 

 

Iäkkäiden perhehoidon osalta on lähitulevaisuuteen linjattu niin, että perhehoitoon tiedotusta lisätään reilusti 
ja järjestetään mm. eläkeläisjärjestöille erikseen tehtävää tiedottamista. Myös perhehoitajien rekrytointia 
tullaan vauhdittamaan erilaisin tiedotusvälineiden avulla tehtävän informoinnin kautta. Lähitulevaisuuden 
realistisena palvelurakenteen määrällisenä tavoitteena iäkkäiden perhehoidon osalta on saada vuoteen 2020 
mennessä uusia pitkäaikaisia perhehoitajia noin 10 ja kiertäviä perhehoitajia noin 20. Tavoitteena on, että 
vuoteen 2025 mennessä iäkkäiden perhehoidon kattavuus olisi vähintään 0,5  ja vuoteen 2030 mennessä 
kattavauustavoite on 1,5 %. 
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8. Iäkkäiden asuminen ja  
asumispalvelut Kainuussa 

  
ARA:n erityisryhmien asuntomarkkinakatsauksen (2017) mukaan Suomen vanhuspalvelurakenne on 
edelleen liian laitosvaltainen ja se on painottunut tehostettuun palveluasumiseen. Nykyinen tehostetun 
palveluasumisen tarjonta riittää kattamaan jo nyt lähivuosien tarpeen useilla paikkakunnilla. Esimerkiksi 
Kainuussa vapaarahoitteisten asuntojen käyttöasteet ovat heikot, sillä ikääntyneiden tehostetun 
palveluasumisen keskimääräinen käyttöaste jää alle 70 %. Toisaalta on todennäköistä, että suurten 
ikäluokkien ikääntyminen lisää lähivuosien kysyntää erilaisille asumisratkaisuille. 
 
Valtaosa iäkkäistä kainuulaisista asuu tavanomaisessa asuntokannassa kaupunki tai kuntakeskuksissa sekä 
niiden taajamissa. Muutamissa Kainuun kunnissa on tälläkin hetkellä ns. palvelukortteliksi sopivia alueita, 
joissa on omistus- ja vuokrapohjaisia yksityisasuntoja, senioritaloja (Kajaanissa), asumisyhteisöjä sekä 
tavallista ja tehostettua palveluasumista tarjoavia yksikköjä. Näiden toimintaa systemaattisesti edelleen 
kehittämällä on mahdollista toteuttaa yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa ikääntyneille sopivia 
ajanmukaisia uusia asumisen palvelukonsepteja myös lähitulevaisuudessa.  
 
Kajaanin kaupungilla on aloitettu älykäs elinkaarikorttelia kehittävä hanke, jonka tavoitteena on luoda 
Kajaaniin entisen linja-autoaseman tontille nykyaikainen keskustakortteli eri-ikäiseen ja -muotoiseen 
asumiseen. Elinkaariasumiselle on kasvava tarve mm. vanhusväestön asumispalvelujen uutena muotona. 
Suunniteltava kokonaisuus on toteutuessaan monisukupolvinen, nykyaikainen ja ekologinen asuinkortteli. 
Maakunnallista palvelurakennetta ympärivuorokautisen hoidon osalta on kehitetty vuosien mittaan 
lakkauttamalla pitkäaikaisia laitospaikkoja, mutta myös vähentämällä tehostettua palveluasumista koko 
Kainuun alueella (kuvio nro). Käytännössä tämä on tarkoittanut palvelujen myöntämiskriteerien yhdenmu-
kaistamista sekä tarkentamista, pitkäaikaispaikkojen muuttamista kuntouttaviksi lyhytaikaispaikoiksi, mutta 
myös kannattamattomien ja laadultaan heikkotasoisten yksikköjen lakkauttamista.   
 

 
Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja iäkkäille on Kainuussa tällä hetkellä käytössä 8,6 % suhteessa yli 75 -
vuotiaiden määrään. Tehostettua asumispalvelua on 8 % ja laitoshoitoa 0,6 %. Ympärivuorokautisten hoiva- 
ja asumispalvelujen vastuualueella työskentelee 417 vakituista työntekijää ympäri Kainuuta. Keskimääräinen 
odotusaika ympärivuorokautiseen hoitoon on ollut kuluneen vuoden (2018) aikana 56 vuorokautta.  
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THL:n (2018, syksy) mukaan tehostetun palveluasumisen saatavuudessa ei Kainuussa ole puutteita. 
Kainuun Uusi Sairaala -konseptisuunnitelman mukaan (2013) säästöpotentiaalia tunnistettiin myös 
vanhuspalveluissa. Tavoitteeksi asetettiin, että noin 1 % 75 vuotta täyttäneistä asuisi tulevaisuudessa 
laitostasoisessa yksikössä. Tämä tavoite on jo saavutettu, sillä laitoshoidossa asuu noin 0,6 % yli 75 vuotta 
täyttäneestä väestöstä. Myös THL:n asiantuntija-arvion mukaan (2018, kevät) iäkkäiden pitkäaikaista 
laitoshoitoa on Kainuussa pystytty purkamaan ja kehittämään palvelurakennetta kotihoitopainotteiseen 
suuntaan. Lähitulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu hoivayksiköiden pitkäaikaisten laitoshoitopaikkojen 
muuttaminen kotona asumista ja omaishoitoa tukeviksi kuntouttaviksi lyhytaikaispaikoiksi. Tällä hetkellä 
pitkäaikaisia laitospaikkoja on enää vain Hyrynsalmen, Kajaanin, Ristijärven ja Vuolijoen hoivayksiköissä 
yhteensä 35 paikkaa. Näiden osalta on tulossa lähitulevaisuudessa muutoksia mm. Ristijärven kaikki 
pitkäaikaispaikat muuttuvat hoitokotipaikoiksi, kun uudet toimitilat valmistuvat vuoden 2019 aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: THL 2018 

 

Hoivayrittäjillä on iäkkäiden asumispalvelujen palveluntuottajina merkittävä rooli yhteistyökumppaneina. 
Viimeisten vuosien aikana Kainuussa on edistetty hoivapalvelujen yritystoiminnan kehittymistä julkisen 
toiminnan rinnalle kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi (Junnila & Lehtonen). Nykyisellään Kainuussa 
toimii kaikkiaan liki 50 erikokoista palveluntuottajaa, jotka tuottavat vanhuksille suunnattuja asumispalveluja 
ja erilaisia kotiin vietäviä palveluja, omaishoitajien vapaiden järjestämistä sekä tavallista ja tehostettua 
palveluasumista. Viimeisin asumispalvelujen kilpailutus toteutettiin vuonna 2016 ja sopimukset astuivat 
voimaan vuoden 2017 maaliskuun alussa. Myös palvelusetelillä hankitaan tavallista ja tehostettua  

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tehostettu palveluasuminen, hoito-
aika vuosia, ka. 2,3 2,3 2,5 2,7 2,8 3 

Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito, 
hoitoaika vuosia, ka. 1,8 2,1 1,9 2,5 3 2,3 
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palveluasumista. Tällä hetkellä Kainuussa on tilanne, että sekä yksityisiltä ja järjestöpohjaisilta 
palveluntuottajilta hankittujen asumispalvelujen osuus noin 47 prosenttia ja oman toiminnan osuus 53 
prosenttia koko asumispalvelujen volyymista. Kaikkiaan hoivayrittäjiltä hankittavien palvelujen osuus on reilut 
20 prosenttia koko vanhuspalvelujen budjetista. ’ 
 
Kainuussa on asetettu tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä yli 75-vuotiaista asuu omissa kodeissaan 
95 %. Tämän tavoitteen saavuttamiseen Kainuussa on vielä matkaa, sillä tällä hetkellä 75 vuotta täyttäneistä 
kotona asuu Kainuussa 90,7 %, mikä on maan keskimääräistä tasoa (THL, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lähde: THL 2018 

Monituottajuus asumispalveluissa on toteutettu palvelusetelin ja kilpailutettujen palvelujen kautta. Kainuussa 
on käytössä palvelusetelit sekä tehostettuun että tavalliseen palveluasumiseen ja ne ovat kasvattaneet 
asiakkaiden keskuudessa koko ajan suosiotaan. Tehostetun palveluasumisen osalta noin 1/3 ostoina 
hankittavista palveluista tapahtuu palvelusetelin avulla. 
 
Ympärivuorokautisten palvelujen osalta lähitulevaisuuden palvelurakenteen tavoitteeksi vuoteen 2025 on 
asetettu viiden (5) prosentin kattavuustavoite. Käytännössä tämä sisältää hoitokotityyppistä asumispalvelua, 
ei pitkäaikaista laitoshoitoa. Tämän rinnalle on linjattu kevyempien, yhteisöllisyyttä tukevien asumismuotojen 
kehittäminen ja siinä kattavuustavoite on asetettu 2 – 3 prosenttiin.  
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9. Perusterveydenhuolto - 

erikoissairaanhoito (sairaala) 
 

 
 
 
Kainuussa perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välinen raja-aita 
on periaatteessa kaadettu jo vuonna 
2005, sillä tuolloin kaikki maakunnan 
terveyspalvelut yhdistettiin samaan orga-
nisaatioon. Yhteinen potilastieto-
järjestelmä on koko maakunnan käytössä 
vuodesta 2011 lähtien, mikä on 
merkittävästi helpottanut tiedonkulkua ja 
joustavoittanut saumatonta yhteistyötä 
terveysasemien ja keskussairaalan 
välillä. Keskeisenä tavoitteena tervey-
denhuollossa on ns. terveyshyötymallin 
mukainen toiminta, jonka kulmakivinä 
ovat moniammatillisuus, potilaan ja 
hänen läheistensä osallistuminen sekä 
potilaiden segmentointi hoidon tarpeen 
mukaan.  

 
Vastaanotto- ja terveyskeskussairaalatoiminnan perustehtävänä on tuottaa Kainuun maakunnan alueella 
asuville henkilöille heidän tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon palvelut mukaan lukien ennalta 
ehkäisevä työ. Terveyden- ja sairaanhoitopalveluihin kuuluvat lääkäri- ja hoitajavastaanottotoiminta, 
fysioterapeuttiset ja erityisterapeuttiset kuntoutustoimet sekä terveyskeskussairaalatasoinen sairaalahoito.  
Perusterveydenhuollon terveysasemien vastaanottotoimintaa on järjestetty Kainuun jokaisen kunnan 
alueella. Vastaanottotoiminnan tavoitteena on turvata kaikenikäisille asiakkaille hoitoon pääsy hoitotakuulain 
velvoittamassa määräajassa. Hoidon tarpeen arvioinnin tekee sairaanhoitaja joko puhelimitse tai 
vastaanotolla. 
 
Perusterveydenhuollon terveyskeskussairaalatoimintaa on järjestetty Kainuun soten toimesta neljässä 
kunnassa (Kajaani, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi). Kukin sairaala hoitaa lähinnä oman alueensa potilaita 
ja paikkatilanteen niin salliessa myös koko maakunnan alueelta tulevia potilaita. Kajaanin 
terveyskeskussairaalan vaativan kuntoutuksen osastolla hoidetaan koko maakunnan alueen 
aivohalvauspotilaiden ja protetisoitavien alaraaja-amputaatiopotilaiden akuuttivaiheen kuntoutus sekä 
seudullisesti ortopedisten potilaiden kuntoutus. Potilaat terveyskeskussairaaloihin tulevat lääkärin 
ajanvaraus- tai päivystysvastaanotolta tai jatkohoitoon Kainuun keskussairaalasta tai muusta sairaalasta. 
Valtaosa terveyskeskussairaaloiden potilaista on iäkkäitä ihmisiä. Kajaanin terveyskeskuksen 
akuuttiyksikössä on 38 ja vaativan kuntoutuksen osastolla 30 sairaansijaa, Kuhmon 
terveyskeskussairaalassa on 25 sairaansijaa) (1.2.2019 alkaen 22 sairaansijaa), Sotkamon 
terveyskeskussairaalassa 27 (1.2.2019 alkaen 22 sairaansijaa) ja Suomussalmen terveyskeskussairaalassa 
27 sairaansijaa (1.2.2017 alkaen 22 sairaansijaa). Vuonna 2019 alkaen toteuttavat sairaansijavähennykset 
ovat osa Uusi sairaala -konseptisuunnitelman mukaista vuodeosastopaikkojen vähentämistä. Päätöksen 
paikkojen vähentämisestä on tehnyt yhtymähallitus 10.10.2018 § 210. 

Lähde: THL 2018 
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Perusterveydenhuolto on merkittävä osa iäkkäiden terveyspalvelujen hoito- ja palveluketjussa. Valtaosa 
terveyskeskussairaaloiden potilaista on iäkkäitä kainuulaisia henkilöitä. Myös iäkkäiden kotihoidon 
lääkäripalvelut järjestetään jokaisessa kunnassa perusterveydenhuollon toimesta. Kainuussa on hyvä geriatri 
tilanne, tällä hetkellä Kainuun soten perusterveydenhuollossa työskentelee viisi geriatria. Kajaanin 
pääterveysasemalla toimii myös erillinen muistipoliklinikka, joka toteutetaan perusterveydenhuollon ja 
vanhuspalvelujen yhteistyönä siten, että geriatripalvelut tulee perusterveydenhuollosta ja 
muistihoitajapalvelut vanhuspalveluista.  

 
Osana perusterveydenhuollossa toteutettavia muutoksia 
Kainuun sotessa on käyttöönotettu vuonna 2017 Suo-
mussalmella toteutetun pilotin jälkeen Aliisa -kotisairaa-
latoiminta (Akuuttia Liikkuvaa Sairaanhoitoa). TK-sairaa-
loiden osastoilta toimivaa Aliisa mallia on laajennettu vuo-
den 2018 aikana Kuhmoon ja Sotkamoon ja vuoden 2019 
aikana ko. toiminta käynnistyy myös Kajaanissa. Aliisan 
tavoitteena on mahdollistaa akuutin sairauden hoito koti-
ympäristössä silloin, kun se on turvallista. Se on määräai-
kaista ja vastaavaa kuin osastolla annettu akuutti-sai-
raanhoito. Aliisa -kotisairaalatoiminta toimii alueellaan 
myös vanhuspalvelujen kotihoidon sekä asumispalvelu-
yksiköiden tukena erityistä sairaanhoidollista osaamista 
vaativissa tehtävissä sekä kotisaattohoitojen toteutuk-
sessa muiden hoitavien tahojen kanssa. Osana Aliisa -
kotisairaalatoimintaa kuntien TK-sairaaloissa toimii myös 
koordinoivat kotiutushoitajat. Heidän tehtävänä on 
suunnitella ja toteuttaa kotiutuksiin liittyvät selvittelyt (koti-
olot, tukiverkostot, kotona pärjäämisen arviointi ym.), yh-
teydenotot omaisiin, eri hoitotahoille, mahdollisten apuvä-
lineiden järjestämiset, jatkohoito-ohjeista ja kontrolleista 
huolehtiminen.  

Kainuun keskussairaala vastaa Kainuun erikoissairaanhoidon tasoisista terveyspalveluista. Sairaalan toi-
minta kattaa kaikkien suurien erikoisalojen polikliinisen toiminnan, vuodeosasto toiminnan sekä tarvitsemat 
tukipalvelut. Sairaala toimii ympäri vuorokauden päivystävänä keskussairaalana.  
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Maakunnan merkittävin meneillään oleva sote-investointi on uuden keskussairaalan rakentaminen. Sosiaali- 
ja terveysministeriö myönsi 28.9.2016 Kainuun sotelle poikkeusluvan uuden sairaalan rakentamiseen Kai-
nuun esittämässä laajuudessa. Kainuun soten yhtymävaltuusto hyväksyi Kainuun uuden sairaalan rakenta-
mispäätöksen 21.12.2016. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2017. Sairaala valmistuu 
kahdessa eri rakennusvaiheessa ja kokonaisuudessaan työt saadaan päätökseen syksyllä 2021 ja sen kus-
tannusarvio kokonaisuudessaan on noin 159 miljoonaa euroa. Valmistuessaan uudessa sairaalassa on vuo-
deosastopaikkoja noin 80, kun niitä nykyisin on noin 150 paikkaa. Muutos on tarpeen, sillä maakunnan las-
kennalliset väestöön suhteutetut sairaansijat somaattisessa erikoissairaanhoidossa ovat maan toiseksi suu-
rimmat (THL, 2018, syksy) 

Varsinaisesti Kainuun uusi sairaala -hanke käynnistyi vuonna jo 2011 ja se päätettiin toteuttaa allianssimal-
lilla, joka on Suomen terveydenhuollossa vielä varsin uusi toimintapa. (Juvonen & Pekkala, 2017). Kainuun 
uusi sairaala on myös merkittävä puurakentamisen kohde, sillä sairaalan päärakennuksen julkisivu tulee ole-
maan kokonaisuudessaan puuta. Kainuun uusi sairaala valittiin parhaaksi projektiksi vuoden 2018 Suomen 
ja Baltian alueen Tekla BIM Awards -kilpailussa kesäkuussa 2018 ja loppukesästä 2018 Kainua-allianssi pal-
kittiin kunniamaininnalla maailman parhaiden tietomallihankkeiden kilpailussa. 

 

 

Konseptisuunnittelu käynnistyi vuonna 2012 esiselvitysvaiheella, johon kuuluivat prosessikohtaiset suunnitte-
lutyöryhmät sekä Nordic Healthcare Group Oy:n (NHG) asiantuntijakonsultaatio. Lopputuloksena syntyi hah-
motelma tulevaisuuden erikoissairaanhoidon toimintaperiaatteista, palvelutuotannosta ja sen johtamisesta 
sekä alustavista tila- ja henkilöstötarpeista eli Kainuun Uusi sairaala -konseptisuunnitelma. Vuodenvaih-
teessa 2018 – 2019 on tarkoitus päivittää vuonna 2013 tehty konseptisuunnitelma vuoden 2018 tietojen pe-
rusteella ennakoiden tulevaa kehitystä aina vuoteen 2030 saakka.  

Ikääntyneiden palvelujen kannalta konseptisuunnitelma sisältää myös merkittäviä linjauksia liittyen kuntou-
tukseen ja geriatrisiin palveluihin. Konseptin yksi keskeisistä muutoksista on kuntoutustoiminnan korostami-
nen akuutin ja kiireettömän hoidon rinnalla. Tällä pyritään vaikuttamaan ympärivuorokautisen hoidon ja hoi-
van tarpeeseen koko soten hoito- ja palveluketjussa. Kyse ei ole yksittäisten toimintojen tai potilasryhmien 
asioista, vaan kuntouttava työote on linjattu keskeiseksi menetelmäksi kaikessa toiminnassa.  
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Koko Kainuun vaativa kuntoutus sekä Kajaanin seudun kaikki laitoskuntoutuspalvelut sijoitetaan uuteen sai-
raalaan. Uuteen sairaalaan tulee ns. kuntoutuskatuja, jotka ovat potilasosastoja yhdistäviä käytäviä, joissa 
on mahdollista viettää aikaa ja kuntouttaa itseään sen sijaan, että makaa sängyssä. Kuntoutuskatuja löytyy 
kolmesta kerroksesta ja ne ovat kukin 30 metriä pitkiä ja 5-7 metriä leveitä. Uuden sairaalan keskeisenä aja-
tuksena on kuntouttava sairaalatoiminta. Tavoitteena on mahdollisimman tehokas potilaiden kuntoutus ja ko-
tiutuminen. Kuntoutuskadut ovat merkittävä parannus nykyiseen toimintaan verrattuna ja niillä tulee olemaan 

iäkkäiden kuntouttavassa ja toimintakykyä ylläpitävässä sairaalahoidossa erityisen suuri merkitys.  

 

Osana toteutettavaa koko hoito- ja palveluketjun uudistusta Kainuussa on otettu käyttöön vuoden 2018 ai-
kana tehostettu moniammatillinen kotikuntoutuksen toimintamalli. Toiminta käynnistyi pilottina vuonna 
2017 Sotkamon alueella yhteistyössä vanhuspalvelujen kotihoidon kanssa. Kotikuntoutustiimin muodostavat 
fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja kuntouttava lähihoitaja. Kotikuntoutusjakson (1-6 viikkoa) tarkoituksena 
on vahvistaa asiakkaan toimintakykyä, omatoimisuutta ja oman elämän hallintaa.  
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Toiminnan kivijalkana on asiakkaan ja lähiympäristönsä voimavarat ja niiden hyödyntäminen. Sen mahdolli-
sia asiakkaita ovat yli 18-vuotiaita kotona asuvia kainuulaisia, joiden toimintakyky on alentunut jostain syystä 
ja heillä on haasteita selviytyä kotona arjen toiminnoista itsenäisesti. Asiakkaat tähän palveluun ohjautuvat 
Kainuun soten eri toimipisteistä esim. terveyskeskussairaaloiden tai erikoissairaanhoidon osastoilta, päivys-
tyksestä tai pkl-toiminnasta tai vanhuspalvelujen toimintayksiköistä. Organisatorisesti tehostettu moniamma-
tillinen kotikuntoutus on osa erikoissairaanhoidon alaisuudessa toimintansa aloittanutta kuntoutuksen vas-
tuualuetta.  

Kainuun soten ensihoidossa on ollut käytössä Kajaanissa yhden ensihoitajan yksikkö vuoden 2017 syys-
kuusta alkaen. Yksikössä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 6 ensihoitajaa, jotka tekevät osan työajastaan 
ambulansseissa säilyttääkseen tuntuman myös ensihoitajan perustyöhön. Yksikkö on käytössä 24/7 ja yksi-
kön varusteisiin kuuluvat pääosin samat tutkimus- ja hoitovälineet sekä lääkkeet kuin ambulansseissa. Li-
säksi käytössä on Life Care -potilastietojärjestelmä ajanvarauksineen sekä jonkin verran vierianalytiikkaa. 
Ajanvarauksen kautta voidaan antaa päivystyksellistä hoitoa vaativille potilaille ohjeellinen päivystysaika, mi-
käli potilaan vointi mahdollistaa muun kuin ambulanssilla tapahtuvan kuljetuksen. Lisäksi ajanvarauksen 
kautta voidaan varata puolikiireellisiä lääkäriaikoja Kajaanin terveysasemalle ja jättää yhteydenottopyyntöjä 
kansanterveyshoitajille. Yksikön yhtenä tarkoituksena on toimia linkkinä ensihoidon ja muiden terveyden-
huollon toimijoiden välillä sekä kehittää rakentavaa yhteistyötä ensihoidon ja kotihoidon sekä eri asiakasryh-
mille kuuluvien hoitolaitosten välille, esimerkiksi iäkkäiden hoitokotien kanssa.  

. 

 

Uusi sairaala -konseptiin liittyy kiinteästi vuosittaiset toimenpideohjelmat, joiden pohjana on Uusi sairaala -
hankkeen konseptisuunnitelma. Toimenpideohjelmat sisältävät konkretisoidut toimenpiteet, joita toteutetaan 
eri tulosalueilla ja joilla varmistetaan koko hoito- ja palveluketjussa toteutettavat muutokset vastaamaan uu-
sien toimintamallien edellyttämiä ratkaisuja. Toimenpideohjelmat vahvistetaan vuosittain Kainuun soten yhty-
mähallituksessa ja niitä on toteutettu vuodesta 2017 alkaen. Vuotta 2019 koskeva toimenpideohjelma on kä-
sitelty Kainuun soten yhtymähallituksessa 31.10.2018. Sen tavoitteena on muun muassa palvelujen uudista-
minen kustannusneutraalisti, avohoidon, sähköisen asioinnin ja laaja-alaisten kotiin vietävien palvelujen li-
sääminen.  



 

36 

 

 

THL:n Tiedosta arviointiin -raportin (2018, syksy) mukaan maakunnan erikoissairaanhoidossa potilaita hoide-
taan paljon (11,5 %) muiden alueiden sairaaloissa ja vastaavasti maakunnan sairaaloissa hoidetaan keski-
määräistä vähemmän (5,8 %) muiden alueiden potilaita. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä sairaalassa 
suhteessa maakunnan väestöön on enemmän kuin maassa keskimäärin, noin 46 prosentille väestöstä yh-
teispäivystys onkin käytössä myös päiväsaikaan arkipäivisin. Erityisesti 75 vuotta täyttäneillä on huomattava 
määrä päivystyskäyntejä. Paikallisesti tehty asian tarkempi käyntitilastoihin perehtyminen osoittaa, että yli 75 
vuotta täyttäneet päivystyksen käyttäjät ovat niitä iäkkäitä, jotka asuvat elävät arkeaan itsenäisesti ilman 
säännöllisiä ikääntyneiden palveluja.  

       
       
    

 

 

 

 

 

 
 
 

Lähde: THL 2018 

 
Eräs keskeinen kehittämisalue toimenpideohjelmissa on ollut vuodesta 2017 alkaen laaja-alaisten kotiin 
vietävien palvelujen kehittäminen. Työtä luotsaa moniammatillinen erikoissairaanhoidon, perusterveyden-
huollon, sosiaalipalvelujen ja vanhuspalvelujen toimijoista koostuva työryhmä. Vuodelle 2019 on päätetty pe-
rustaa määräaikainen kotiin vietävien palvelujen muutospäällikön tehtäväkokonaisuus. Tavoitteena on Kai-
nuun sotessa käyttöön otettujen uusien kotiin vietäviin palvelujen (laaja-alainen kotikuntoutus, yhden hoitajan 
mallin ja kotisairaala-Aliisan) yhteensovittaminen ja kehittäminen mielenterveyspalvelujen ja riippuvuuksien 
hoidon, vammaispalvelujen kotiin vietävien palvelujen sekä vanhuspalvelujen kotihoidon kanssa. Tarkoituk-
sena on kirkastaa Kainuun soten eri toiminnoista koostuvan kotiin vietävien palvelujen kokonaisuuden työn-
jako ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Tehtävässä huomioidaan geneerisen asiakas- ja palveluohjauksen 
kokonaisuus sekä asiakassegmentointi. Laaja-alaisten kotiin vietävien ja monipuolisten kuntouttavien palve-
lujen aktiivisen kehittämisen tavoitteena on, että yli 75-vuotiaista noin 10 % olisi enää säännöllisessä kotihoi-
dossa vuonna 2025. 
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10. Henkilöstö saatavuus ja 
osaaminen  

 

Kainuussa soten henkilöstö muodostaa noin 3500 työntekijän kokonaisuuden eli Kainuun sote on Kainuu 
suurin työnantaja. Henkilöstön rekrytoinnista huolehtii koko soten osalta keskitetty rekrytointi- ja tukipalvelut 
yksikkö. Rekrytointiyksikön tehtävänä on osaavien sijaisten hankinta ja rekrytointi eri tulosyksiköihin asiakkai-
den, potilaiden ja asukkaiden laadukkaan hoidon ja hoivan turvaamiseksi. Rekrytointi ja tukipalvelut -yksikön 
toiminta jakautuu eri alueille: varahenkilöstötoimintaan, sijaisten käytön koordinointiin, määräaikaisten työn-
tekijöiden työsopimusten laatimiseen ja hyväksymiseen, hoitohenkilökunnan rekrytointiin sekä osa-työkykyis-
ten tukiprosessiin. 

Henkilöstön eläköityminen on yksi merkittävä haaste Kainuun soten toiminnalle, sillä merkittävä osa henki-
löstöstä siirtyy eläkkeelle lähivuosina ja henkilöstörakennetta uudistetaan rekrytoinnin yhteydessä. On arvi-
oitu, että sote tarvitsee noin 300 uutta työntekijää vuoteen 2030 mennessä, minkä lisäksi sen on korvattava 
noin 1000 eläköitymistä. 

Henkilöstön saatavuus on lähitulevaisuudessa erittäin suuri haaste Kainuussa. Erityisesti viimeisten vuosien 
ajan on ollut henkilöstön saatavuudessa ongelmia joidenkin ammattiryhmien kohdalla. Vuoden 2017 julkais-
tun ammattibarometrin mukaan Kainuun alueella on pulaa yleislääkäreistä, erikoislääkäreistä, sosiaalityön 
erityisasiantuntijoista ja psykologeista. Myös sairaanhoitajien, fysioterapeuttien ja terveydenhuollon bio-
analyytikoiden kysynnän arvioitiin ylittävän tarjonnan. (THL 2018, kevät). Käytännön kokemuksesta tiede-
tään, että ikääntyneiden palveluissa myös lähihoitajista on ajoittain pulaa eri kuntien alueilla etenkin vuosilo-
mien aikaan. Rekrytoinnin haasteet ovat viime vuosina konkretisoituneet myös niillä alueilla, jotka ovat aikai-
semmin olleet alueen vetovoimaisimpia kuntia.  

Pohjoisen yhteistyöalueen maakuntien yhteinen tehtävä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja 
osaamisen kehittäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamisen saamisessa ja osaamisen kehittämisessä 
Kainuu nojautuu alueen omiin koulutuksentarjoajiin. Lääkäri ja sosiaalialan korkeakoulututkinnoissa lähim-
mät yhteistyökumppanit ovat Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulut. Kajaanin 
ammattikorkeakoulu järjestää terveyden- ja sairaanhoitajien tutkintoon johtavaa AMK ja ylempi AMK koulu-
tusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoihin johtavaa koulutusta järjestää alueella Kajaanin ammat-
tiopisto. Kuitenkaan alueellisella koulutustarjonnalla ei ole kyetty täysin ratkaisemaan hoitohenkilöstön saata-
vuusongelmaa. Näin siksi, että maakunta menettää jatkuvasti työikäistä väestöä muualle maahan. (THL, 
2018 kevät). 

Kainuun sotella toimii jatkuva ja aktiivinen sekä strateginen että toiminnallinen yhteistyö alueen oppilaitosten 
kanssa opiskelijoiden saatavuuden, henkilöstön rekrytoinnin sekä uusien työntekijöiden kiinnittämisen suh-
teen. Soten henkilöstön maakunnallinen rekrytointi on keskitetty erilliseen rekrytointiyksikköön, samoin sijais-
palvelu sekä varahenkilötoiminta. Iäkkäiden palvelujen osalta Kajaanin kotihoidossa on pilotoitu kuluneen 
vuoden aikana omaa erillistä resurssipoolia, joka on rauhoittanut kotihoidon arkea tasaamalla eroja hoitajien 
päivittäisessä kuormituksessa ja turvaamalla lisä apua äkillisiin tarpeisiin. Kokemukset Kajaanissa pilo-
toidusta resurssipoolimallista ovat olleet myönteisiä ja toimintamallia on tarkoitus laajentaa vuoden 2019 ai-
kana myös muiden kuntien alueelle. 

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on keskeinen osa Kainuun kuntayhtymän palvelu- ja henkilöstöstrate-
giaa. Osaamisella turvataan toiminnan sujuvuus, laatu ja tavoitteiden saavuttaminen. Osaamista kehitetään 
monilla eri menetelmillä mm. perehdytyksellä, verkko-opiskelulla, täydennyskoulutuksella ja työkierrolla. Täy-
dennyskoulutusta järjestetään koko henkilöstölle keskitetysti.  
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11. Osallisuus – järjestöt, 
vanhusneuvostot ja 
kehittäjäasiakkaat 

 

Kainuussa toimii JärjestöKainuu 2.0 -hanke, jota hallinnoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri. 
Hankkeen päätavoitteena on turvata kainuulaisten järjestöjen elinvoima ja rooli kainuulaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä sekä vahvistaa niiden roolia sote- ja maakuntauudistuksessa.  
 
Erilaisten järjestöjen rooli Kainuussa on merkittävä Kainuun soten yhteistyökumppanina monella sektorilla. 
Järjestöt ovat olleet mukana useissa yhteistyöhankkeissa, kuten Kainuun soten, Kuntaliiton ja SOSTE:n yh-
teisen Arjen Pelastajat toimintamallin levittämisessä vuoden 2015 – 2016 aikana. Iäkkäiden palvelujen osalta 
tiivistä yhteistyötä tehdään muun muassa Kainuun Omaiset ja Läheiset ry:n ja Kainuun muistiyhdistys ry:n 
kanssa. Kainuun sote myöntää vuosittain kohdeavustusta sosiaalista toimintaa ja terveyden edistämistyötä 
harjoittaville järjestöille ja yhdistyksille erillisten hakemusten perusteella. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi 
Kainuussa toimii aktiivisesti useita eläkeläisjärjestöjä, jotka tekevät arvokasta työtä iäkkäiden kainuulaisten 
parissa.  
 
Ikääntyneiden osallisuutta edustavat Kainuun jokaisessa kunnassa toimivat kuntakohtaiset vanhusneu-
vostot. Kainuun kunnista vanhusneuvosto on toiminut pisimpään Kajaanissa, jossa toiminta käynnistyi jo 
vuonna 2001. Kaikkiin kuntakohtaisiin vanhusneuvostoihin on nimetty edustajat Kainuun sotesta. Pääsään-
töisesti varsinainen edustaja on vanhuspalveluista ja varajäsenenä toimii terveyden- ja sairaudenhoitopalve-
lujen edustaja. Näin on pyritty turvaamaan jatkuva vuoropuhelu ja tiedonkulku kuntakohtaisten vanhusneu-
vostojen ja Kainuun soten välillä erityisesti ikäihmisten palveluihin liittyvistä asioista. Kuntakohtaiset vanhus-
neuvostot ovat vierailleet sekä Kainuun soten että yksityisten palveluntuottajien vanhusten hoitokodeissa. 
Vanhusneuvostot ottavat aktiivisesti kantaa ja tekevät aloitteita laaja-alaisesti iäkkäiden palveluihin liittyvissä 
asioihin kuntatasolla. Lisäksi vanhusneuvostot kutsuvat kokouksiinsa eri teemoihin liittyen puhujia eri puolilta 
Kainuun sotea. Kainuun sote  järjestää kaksi kertaa vuodessa Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammais-
järjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteistyökokoukseen, jossa käsitellään ajankohtaisia asi-
oita ja käydään keskustelua eri toimijoita askarruttavista kysymyksistä. Maakuntavaltuustossa on 18.12.2017 
hyväksytty tehty ehdotus maakunnallisen vanhusneuvoston perustamista koskevan selvittämisen tekemi-
sestä.  

 
Kehittäjäasiakkaat toimivat Kainuun soten 
työntekijöiden kanssa palvelujen suunnitte-
lussa ja kehittämisessä. Heillä on paljon in-
nostusta, ideoita ja ajatuksia palvelujen uu-
distamiseksi. He tuovat omat palvelukoke-
muksensa ja kehittämisehdotuksensa pal-
veluprosessien muotoilun tueksi. Kehittäjä-
asiakkaat osallistuvat joko yksilön tai ryh-
mässä lausunto- ja vaikuttamistyöhön pal-
velujen parantamiseksi. Kehittäjäasiakkaita 
on ollut mukana useissa eri palvelujen ke-
hittämisprosesseissa mm. Kainuun soten 
nettisivujen uudistamisessa ja Hyvinvoinnin 
palvelutarjottimen kehitystyössä. Esimer-
kiksi vuonna 2017 kehittäjäasiakkaita oli 
kaikkiaan 62. 
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12. Tietojärjestelmät ja 
kokonaisarkkitehtuuri 

 

Kokonaisarkkitehtuuri luo pohjan ratkaisujen kehittämiselle ja määrittelee tulevaisuuden teknologialinjaukset. 
Kainuussa tietojärjestelmien suunnittelu ja toteutuskokonaisarkkitehtuurin mukaiseksi on aloitettu vuonna 
2005 käynnistyneen Kainuun hallintokokeilun yhteydessä. Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuurin kuvaa-
minen JHS-suositusten mukaiseksi aloitettiin joulukuussa 2017 maakuntauudisuksen esiselvitysvaiheessa 
(VM rahoitushakemus 1/2017). Kokonaisarkkitehtuurin kuvausta on tehty Kainuussa Arter Oy:n toimittamaan 
Architect -ohjelmaan. Tällä hetkellä kokonaisarkkitehtuurin kuvaus on painottunut vielä JHS-suosituksen mu-
kaiseen nykytilan kuvaukseen tietojärjestelmien ja niiden välisten yhteyksien osalta. 
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Kainuun oma maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuus on luotu ja otettu 
käyttöön ennen kansallista sote-arkkitehtuurin valmistumista. Tavoitteena on, ett nykyinen jo maakunnalli-
sena toimiva tietojärjestelmäkokonaisuus modifioidaan ja liitetään maakunta- ja sote-uudistuksen myötä 
käyttöönotettaviin kansallisiin sote-tietojärjestelmä ratkaisuihin sitä mukaa, kun ne ovat käyttöönotettavissa. 
Kainuu on viime vuosina ollut mukana useissa valtakunnallisissa kehittämis- ja käyttöönottohankkeissa, 
joissa tietojärjestelmät ja digitaaliset palvelut ovat olleet keskeisesti mukana. Kanta-palvelut on otettu käyt-
töön terveydenhuollon osalta vuonna 2014 ja sosiaalihuollon Kantaan liittymistä suunnitellaan. Kainuu on 
mukana myös sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmien ekosysteemiä koskevassa UNA -hankkeessa.  

Kansallisiin palveluihin liittyen Kainuu on ottanut käyttöön Kainuun sotessa suomi.fi-palveluita: Suomi.fi-pal-
velutietovarannon vuonna 2017, Suomi.fi-Tunnistukset vuonna 2017 ja Suomi.fi-Valtuudet vuonna 2018. Kai-
nuu on parhaillaan valmistelemassa yhdessä Vimanan, Väestörekisterikeskuksen ja kuuden muun maakun-
nan kanssa yhteistyössä Suomi.fi-Viestit palvelujen käyttöönottoa. Käyttöönottoprojektissa on tavoitteena 
saada kartoitettua Viestit-palveluun siirrettävät kriittisimmät palvelut sekä niihin liittyvät mahdolliset kustan-
nukset, jotta organisaatiot voivat hakea Valtiovarainministeriön (VM) myöntämää valtionavustusta 31.1.2019 
mennessä. Suomi.fi-Viestit palveluun liittymisessä lähtökohtana on, että palveluun liittymistä suunnitellaan ja 
valmistellaan maakunnan näkökulmasta huomioiden kaikki tulevan maakunnan toimijat ja palvelut, vaikka 
toteutukset tehdään nykyisiin organisaatioihin ja niiden tietojärjestelmiin. Käytännössä Kainuussa palvelun 
käyttöönotossa lähdetään etenemään sotepainotteisesti eli ensimmäisenä kartoitetaan sote-palvelut, joissa 
Suomi.fi-viestien käyttöönotosta on saatavissa eniten hyötyjä.  

Kansallisten hankkeiden lisäksi Kainuussa on ollut lukuisia alueellisia kehittämishankkeita yhteistyössä alu-
een muiden toimijoiden kanssa. Kansallisten ja alueellisten hankkeiden lisäksi tavoitteena on tiivistää yhteis-
työtä jatkossa myös yhteistoiminta-alueen sisällä. YTA-alueen kiinteämmällä yhteistyöllä tulee jatkossa ole-
maan vaikutusta myös Kainuu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä kokonaisuuteen. Mahdolliset 
muutostarpeet tarkentuvat myöhemmin.  

Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät on jo tällä hetkellä varsin yhtenäiset. Erikoissairaan-
hoidossa, perusterveydenhuollossa sekä vanhuspalveluissa on käytössä Effica potilastietojärjestelmän Li-
fecare -versio, joten siltä osin ikääntyneiden palvelujen osalta ajantasainen tieto on käytettävissä laaja-alai-
sesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Kainuun sotessa on käytössä verkkopankkitunnuksilla toimiva Omasote, joka on hyvinvoinnin ja terveyden 
sähköinen palvelukanava. Omasotessa asiakkaat voivat katsella omia laboratoriotutkimustuloksia, tehdä ter-
veystarkastuksia ja saada terveysvalmennusta, hoitaa terveydenhuollon ajanvarauksia, kysyä neuvoa am-
mattilaisilta, mutta myös itse kirjata omia henkilökohtaisia hyvinvointi. ja terveystietoja, vaikkapa kotona teh-
tyjä mittaustuloksia.  

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on käytössä Chainanalyticsin toiminnanohjausjärjes-
telmä lyhytaikaisten asiakkaiden (LA-SAS) sekä vanhuspalveluissa pitkäaikaisten asiakkaiden (PA-SAS) si-
joittamisessa tarkoituksenmukaisiin paikkoihin. Marraskuun 2018 alussa vanhuspalveluissa on otettu käyt-
töön saman toimittajan palvelutarpeen arviointiin liittyvä osio.  

Kuluneen vuoden (5.4.2018) aikana on otettu käyttöön valtakunnallinen sähköinen palveluseteli- ja ostopal-
velujärjestelmä PSOP.  Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmä on otettu käyttöön vanhus- ja vammaispalve-
lujen palveluseteleissä; kotihoidon-, omaishoidon lakisääteisen vapaan- ja henkilökohtaisen avun palve-
luissa.  

Kainuun vanhuspalvelut on ollut mukana THL:n organisoimassa RAI -vertailukehittämisverkoston toimin-
nassa jo vuodesta 2007 alkaen. RAI -arviointijärjestelmä on käytössä kaikissa Kainuun iäkkäiden palve-
luissa.  

Koko sotea kattavan tietojohtamisen osalta Kainuussa on käytössä tietojohtamisen malli ja sitä tukeva järjes-
telmä Johdon työpöytä.  
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13. Viestintä ja juurruttaminen 
 

Kainuun sotessa on käytössä yhtymähallituksen hyväksymä viestintäsuunnitelma, jonka mukaan viestintä tu-
kee kuntayhtymän strategisten tavoitteiden saavuttamista ja edistää kainuulaisten hyvinvointia. Viestinnällinen 
näkökulma on läpäisyperiaatteella mukana kaikessa toiminnassa. Viestintä on osana myös maakunnallista 
viestintäsuunnitelmaa. Toimenpideohjelmaan vuodelle 2019 on asetettu tavoitteeksi viestinnän ja erityisesti 
muutostilanteisiin liittyvän sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen, viestintäsuunnitelmien laatiminen kes-
kitetysti viestintäyksikön tuella sekä perehdyttämisohjelman päivittäminen.  

Viestintä tästä asiakirjasta tulee tapahtumaan osana Kainuun soten normaaliviestintää. Tämä asiakirja tullaan 
käsittelemään Kainuun soten yhtymähallituksessa ja sitä voidaan hyödyntää myös maakunta- ja sote-uudis-
tuksen valmistelussa, etenkin soten järjestämisen ja tuottamisen työryhmissä.  Juurruttamisen osalta tässä 
suunnitelmassa esitetyt iäkkäiden palvelurakenteen tavoitteet etenevät osana Kainuun soten normaalia toi-
mintaa.  

 
14. Kustannukset ja rahoitus 
 
Kansallisesti tarkasteltuna sosiaali- ja terveydenhuollon suurimpina menoerinä erottuvat erikoissairaanhoi-
don sairaalahoito (noin 3 milljardia euroa) ja avohoito (noin 2,4 miljardia euroa)sekä toisaalta vanhusten ja 
vammaisten eriasteiset asumis- ja laitospalvelut, joiden yhteiskustannukset ovat lähes erikoissairaanhoidon 
luokkaa (THL, kevät 2018). 

Kainuun maakunnan lähtötilanne tuleviin uudistuksiin on sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten näkökul-
masta varsin haasteellinen johtuen väestön ikärakenteesta, väestökehityksestä ja väestön palvelutarpeesta 
(THL, kevät 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio. THL Lähde 
Tiedosta arvioin-
tiin, Kainuu 2018 
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Kuvion oletuksena on, että kaikissa pääluokissa vuotuinen reaalipalkkojen ja kuluttajahintojen kautta syntyvä 
kustannuspaino on yhteensä kolme prosenttia. Lisäksi siihen on kuvattu pelkästään ikärakenteen muutok-
sesta johtuva kasvu. Näillä oletuksilla koko maan kustannukset 77 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja vä-
estö 4,6 prosenttia, vanhusväestön määrä kasvaa reilut 30 prosenttia. Vuoteen 2040 mennessä koko maan 
kustannukset puolitoistakertaistuvat ja väestö kasvaa 6,4 prosenttia ja vanhusväestö lähes 37 prosentilla.  
Kainuun hoivamenojen kasvuksi ennakoidaan vuodesta 2016 vuoteen 2030 noin 58 prosenttia ja vuoteen 
2040 mennessä noin 110 prosenttia. (THL 2018, kevät). 

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä talouden simuloinneissa on keväällä 2018 valtiovarainministeriön toi-
mesta arvioitu, että Kainuun maakunnan yleiskatteisen rahoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannusta-
sossa 320 miljoonaa euroa (4 278 €/as). Kainuun yleiskatteellisen rahoituksen on arvioitu syksyllä 2018 vä-
henevän liki 10 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat Kainuussa hieman ja pe-
lastustoimen kustannukset (85 €/asukas) selvästi korkeammat kuin maassa keskimäärin. Sote-menojen so-
peutustarve vuoteen 2030 on reaalisesti 43 miljoonaa euroa (13 %). Huomattavaa on, että Kainuun väestö-
kehitys on aleneva ja välimatkat ovat pitkiä ja nämä vaikuttavat myös kustannuksiin sekä palveluiden saata-
vuuteen. Kustannusten hillinnän keinoiksi Kainuussa on tunnistettu maakuntien välinen yhteistyö etenkin 
Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen kanssa. Yhteistyötä on suunnitteilla niin sotessa ja pelastustoimessa kuin 
liikenteessä, kansainvälisissä tehtävissä kuin vesi- ja kalataloudessa. (Valtioneuvosto 2018, 70 - 71). 

Ikääntyneiden palvelujen osalta toimintakulujen muutos % Kainuun soten vanhuspalveluissa vuodesta 2013 
vuoteen 2017 on 12.1 %, mikä osoittaa yhtäältä sen, ikääntyneiden palveluihin on satsattu, mutta toisaalta 
sen, että jatkossa näiden palvelujen osalta täytyy pystyä tekemään kustannuksia hillitseviä toimenpiteitä. Lä-
hitulevaisuudessa täytyy pyrkiä kaikin tavoin lisäämään ennalta ehkäiseviin palveluihin panostamista koko 
soten hoito- ja palveluketjussa, ei pelkästään vanhusten raskaissa erityispalveluissa, joita Kainuussa edusta-
vat kotihoito ja ympärivuorokautiset asumispalvelut.  

Kotihoidon kustannusrasite on Kainuussa muuta maata hieman raskaampi. Kotihoidon 
nettokäyttökustannukset vuonna 2017 (euroa/asukas) oli Kainuussa 224 euroa, kun vastaava luku koko 
maassa oli 172 euroa. Kustannuksissa on kuntakohtaisia eroja ja ne ovat selkeässä yhteydessä kunnan 
ikärakenteeseen, joka useissa Kainuun kunnissa on varsin korkea, esimerkiksi Hyrynsalmella yli 65 
vuotiaiden osuus kunnan väestöstä on 37,3 %.  Kainuussa kotihoidon menoja nostaa myös  intensiivisen 
kotihoidon suuri osuus. Kotihoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset vuonna 2017 olivat 30 
prosenttia maan keskiarvoa korkeammat ja peräti 172 prosenttia maan keskiarvoa korkeammat. (Suomen 
Kuntaliitto 2017; THL 2018). 
 

 

Lähde:Tilastokeskus  

Ympärivuorokautisten asumispalvelujen väestöön suhteutetut nettokäyttökustannukset olivat Kainuussa 
vuonna 2017 maan keskitasoa ja iäkkäiden laitoshoidon kustannukset olivat 33 prosenttia maan keskiarvoa 
matalammat. (Suomen Kuntaliitto 2018; THL, 2018) 
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15. Yhteenveto ja pohdinta  
 

Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on tällä hetkellä ennen näkemättömän reformin edessä, eikä Kainuu 
tee siinä poikkeusta. Uudistuksen kärki koskettaa erityisesti ikääntyneiden palveluja, joille on asetettu kan-
sallisesti mittavat kustannusten hillitsemisen tavoitteet. Kansallinen tavoite on keventää iäkkäiden 
palvelurakennetta ja tukea uuden teknologian käyttöönottoa. Kainuussa lähitulevaisuuden tavoitteena on, 
että iäkkäiden maakunnallinen palvelukokonaisuus ja palvelurakenne tukee entistä paremmin ikääntyviä 
kainuulaisia pärjäämäämään heidän omassa kotiympäristössään mahdollisimman pitkään.  
 
Kainuun ikääntyneiden palvelurakenne tavoite vuoteen 2030 

Vuosi Yli 75-
vuotiaat 
Kainuu 

Kotona 
asuvat % 

Säännölli-
sen koti-
hoidon 
piirissä % 

Omaishoi-
don tuen 
piirissä % 

Tehos-
tettu pal-
veluasu-
minen % 

Pitkäai-
kaislaitos-
hoito % 

Iäkkäiden 
perhe-
hoito % 

2018 9 249 90,7 18 7 8,6 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

2019 9 340 91,5 16 7 8 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

2020 9 589 92 14 7 7,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

2025 11 455 94 10 7 6 0 0,5 - 1 

2030 13 289 95 10 7 5 0 1 – 1,5 

 

Kainuun soten iäkkäiden maakunnallista palvelukokonaisuutta on kehitetty systemaattisesti ja määrätietoi-
sesti viimeisten 14 vuoden ajan. Yhteisen maakunnallisen toiminnan alkaessa iäkkäiden palvelut oli jokainen 
kunta järjestänyt omasta mielestään ”parhaalla mahdollisella tavalla” eikä niihin kajoaminen ollut aina myötä-
tuulessa. Myös eri ammattiryhmien välisissä näkökulmissa on ollut vuosien varrella soviteltavaa. Työ on kui-
tenkin kannattanut ja se on tuottanut myös tulosta, kuten useat muun muassa THL:n tekemät selvitykset 
osoittavat.  

Tämän iäkkäiden maakunnallisen palvelukokonaisuuden suunnitelman kokoaminen on ollut paitsi nykytilan 
kartoitusta, se on myös pohdintaa menneeseen ja visiointia tulevaan. Antoisaksi tämän suunnitelman tai 
koosteen – mitä nimeä nyt halutaankin käyttää – kirjoittamisen on tehnyt se, että olen työstänyt sitä syksyn 
mittaan useiden eri tulosalueilla työtä tekevien Kainuun soten toimijoiden ja maakuntauudistuksen vastuuval-
mistelijoiden kanssa. Olen saanut heiltä paitsi konkreettista apua kuvien ja sisältö tekstien muodossa, kuten 
kappaleiden kolme ja kaksitoista kirjoittamisessa, mutta myös arvokkaita asiantuntija kommentteja sisällön 
suhteen. Siitä kiitos heille kaikille. Suunnitelmaan liittyvien asiakokonaisuuksien yhteydessä olemme käyneet 
eri toimijoiden kanssa erittäin hyviä ja eteenpäin luotsaavia keskusteluja iäkkäiden palvelujen kehittämiseen 
liittyen. Tämän asiakirjan tiimoilta keskusteluja on hyvä jatkaa myös tulevaisuudessa.  

Kainuussa iäkkäiden maakunnallinen palvelukokonaisuuden kehittäminen ei ole yhden tulosalueen irrallinen 
tehtävä, vaan se on koko hoito- ja palveluketjun yhteinen tavoite yli tulos- ja vastuualuerajojen 
erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja vanhuspalveluihin ja muihin sosiaalipalveluihin. Koko 
soten asiakas- ja palveluketjun uudistaminen liittyy tiiviisti Uusi sairaala -hankkeeseen, jossa potilaan hoitoa 
tarkastellaan kokonaisena palveluketjuna, jossa lähdetään asiakkaan kotoa ja palataan mahdollisimman 
nopeasti ja joustavasti takaisin kotiin ”kotoa kotiin” -periaatteen mukaisesti. Hyvin toimivaa iäkkäiden 
maakunnallinen palvelukokonaisuutta ei myöskään tehdä pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluissa, vaan se 
vaatii koko alueen sekä siellä sijaitsevissa kunnissa tehtäviä linjauksia ja strategisia valintoja mm. kauppa 
ym. arkielämän palvelujen, toimivan joukkoliikenteen, ja harrastusmahdollisuuksien suhteen, esimerkkinä 
kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Ennen kaikkea ikääntyneiden ihmisten elämään kuuluvat normaalit sosiaaliset 
suhteet omaisiin ja läheisiin, joita ei voi millään palvelujärjestelmällä korvata.  
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Kainuun ikääntyneiden palvelujen painopisteet ja palvelurakenne tavoitteet vuoteen 2030 mennessä suh-
teessa I&O -kärkihankkeen osa-alueisiin. 
    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Kainuun soten geneerinen 
asiakas- ja palveluohjaus-
malli käytössä vuodesta 
2019 alkaen 

• Virtuaalinen kotihoito aloit-
taa 2019. 

• Kotihoidon kattavuusta-
voite vuoteen 2030 on 
noin 10 % 

• Omaishoidon kattavuusta-
voite vuoteen 2030 on 
edelleen 7 % 

• Ikääntyneiden perhehoi-
don kattavuustavoite vuo-
teen 2030 on 1,5 %.  

• Kevyempien, yhteisölli-
syyttä tukevien asumis-
muotojen kehittäminen 
jatkuu edelleen. 

• Tehostetun palveluasumi-
sen kattavuustavoite vuo-
teen 2030 on 5 % 
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”Vanhainkoti älköön siis televisioineenkaan  
houkutelko omavastuista elämää hylkäämään”.  

(Pekka Kuusi 1968: 60-luvun sosiaalipolitiikkaa) 
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