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Terveyttä ja hyvinvointia 
vauvasta vaariin
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Kainuun sote on
edelläkävijä
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN yhdistämisessä 
Kainuu on edelläkävijä: nyt koko Suomessa käyt-
töön otettava integroitu malli toteutettiin Kainuussa 
jo vuonna 2005.

Kainuun sote huolehtii noin 75 000 asukkaan maa-
kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 
Kuntayhtymällä on seitsemän jäsenkuntaa (Hyryn-
salmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotka- 
mo, Suomussalmi), Puolangan kunta on osajäsen. 
Kainuun sote työllisti vuoden 2016 lopussa noin 
3 700 työntekijää.

Kainuun mallissa sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa 
sama, elämänkaarimallin mukaisesti järjestetty 
organisaatio. Kainuun sote sisältää sairaanhoito-
piirin (erikoissairaanhoito), perusterveydenhuollon, 
erityishuoltopiirin (vammaispalvelut), vanhuspalve-
lut, sosiaalipalvelut ja ympäristöterveydenhuollon. 
Kuntayhtymä tuottaa alueen kunnille kaikki tieto-
hallinnon palvelut sekä osan talous- ja henkilöstö-
hallinnosta.

Toimiva yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikois-
sairaanhoidon välillä sekä avohoitoa suosivat linja-
ukset ovat rajoittaneet kustannusten nousua, joten 
Kainuun soten talous on tasapainossa. Samaan 
aikaan palveluiden saatavuus on parantunut ja toi-
mintatavat koko maakunnassa yhdenmukaistuneet. 
Sekä asiakkaat että työntekijät ovat tutkimusten 
mukaan tyytyväisiä.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto:

”Tehtävämme on edistää kainuulaisten 
hyvinvointia ja osallisuutta sekä järjestää 
vastuullamme olevat palvelut asiakasläh-
töisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.”

Tällä hetkellä ensisijaisia kehittämiskohteita ovat 
keskussairaalan uudistaminen, sähköiset palvelut  
ja asiakasymmärryksen parantaminen entisestään. 
Keskussairaalan suunnittelussa on lähdetty liikkeelle 
toimivista hoitoprosesseista. Sähköisillä palveluilla 
tuetaan kainuulaisten omahoitoa, jotta resurssit 
voidaan kohdentaa entistä tarkoituksenmukaisemmin. 
Asiakasnäkökulma huomioidaan kaikessa palvelujen 
kehittämisessä, kokemusasiantuntijat ja kehittäjä-
asiakkaat pyritään ottamaan mukaan jo muutosten 
ja uudistusten suunnittelun alkuvaiheessa.

Tunnin matka Helsingistä

Kainuu sijaitsee keskellä Suomea. Lähes Belgian 
kokoisen noin 75 000 asukkaan maakunnan keskus-
kaupunki on Kajaani. Kainuusta tunnetaan Vuokatin ja 
Ukkohallan rinnekeskukset, Kuhmon Kamarimusiikki, 
Kajaanin Runoviikko, Hyrynsalmen suopotkupallo ja 
Sotkamon Angry Birds -puisto. Maakuntaan muut-
taneet perheet ovat ihastelleet helppoa ja vaivatonta 
arkea - unelma omakotitalosta järven rannalla keskellä 
kaupunkia on mahdollista toteuttaa Kainuussa.
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Perhekeskukset
lapsiperheiden tukena
PERHEKESKUKSET OVAT NYKYAIKAINEN tapa tukea 
perheiden sujuvaa arkea. Kainuussa ne ovat keskei-
nen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukoko-
naisuutta, jokaisessa kunnassa on oma perhekeskus.

Perhekeskuksiin on koottu kaikki lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden lähipalvelut: yhden luukun takaa 
löytyvät äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvo-
lat, perheneuvola ja lapsiperheiden sosiaalipalvelut. 
Perhekeskusten toiminta on myös osa ennaltaehkäi-
sevää lastensuojelutyötä.

Kainuulaisten synnytykset hoituvat kotoisasti Kainuun 
keskussairaalassa. Oman keskussairaalan lasten-
tautien asiantuntemus ja ympärivuorokautinen päi-
vystys ovat myös lapsiperheille turvallinen selustatuki.

Jatkossa lapsiperheet voivat entistä enemmän 
käyttää hyväkseen kehittyviä sähköisiä palveluja. 
Esimerkiksi Omasote-palvelu mahdollistaa joustavan 
ja vaivattoman yhteydenpidon omaan neuvolaan.

Painopiste korjaavista ehkäiseviin palveluihin

Sosiaali- ja terveyspalveluissa pyritään yhä enemmän 
ehkäisemään ennalta raskaita tukitoimia vaativan 
avun tarpeen syntymistä. Kainuussa lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden palvelut koostuvat monipuolisesta 
perhepalveluverkostosta. Viime vuosina on panos-
tettu perhetyöhön, ja perhetyön ja kodinhoitoavun 
saatavuutta on parannettu. Tämä on vähentänyt 
lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien 
perheiden määrää.

Nuoret saavat Kainuun sotelta myös koulu- ja opiske-
lijahuollon palvelut. Kainuussa on kiinnitetty huomiota 
erityisesti koulujen mielenterveystyöhön. Tarvittaessa 
apua löytyy koulun terveydenhoitajan ja psykiatrisen 
sairaanhoitajan lisäksi nuorisopsykiatriasta.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluista löytyy pe heiden 
arkea tukevaa osaamista myös silloin, jos eteen tu-
lee ongelmia. Kainuun sote järjestää muun muassa 
sosiaalipäivystyksen omana toimintana.
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Terveydenhuolto, sairaanhoito ja sosiaalityö
saman katon alla

PERUSTERVEYDENHUOLLON JA ERIKOISSAIRAAN-
HOIDON välinen raja-aita on kaadettu Kainuussa jo 
vuonna 2005. Silloin kaikki maakunnan sosiaali- ja 
terveyspalvelut yhdistettiin samaan organisaatioon. 

Koko maakunnan yhtenäinen potilastietojärjestel-
mä on ollut käytössä vuodesta 2011 lähtien, mikä 
on merkittävästi tukenut saumatonta yhteistyötä 
terveysasemien ja keskussairaalan välillä. Alueellisesti 
integroitu terveydenhuolto on helpottanut talouden-
hallintaa ja johtamisen kehittämistä. Työntekijän kan-
nalta etuna on ollut mahdollisuus siirtyä tehtävästä 
toiseen saman työnantajan palveluksessa. Esimerkiksi 
erikoistuville lääkäreille on voitu räätälöidä ennalta 
suunniteltu erikoistumispolku perusterveydenhuollosta 
erikoissairaanhoitoon.

Kainuun terveydenhuollossa tavoitteena on niin 
sanotun terveyshyötymallin mukainen toiminta. Sen 
peruskiviä ovat moniammatillisuus, potilaan ja hänen 
läheistensä osallistuminen ja potilaiden ryhmittely 
hoidon tarpeen mukaan.

Kaiken perustana ovat kuitenkin terveyden edistämi-
nen, omahoito ja tulevaisuudessa sähköiset palvelut. 
Myös väestöryhmien välisten terveyserojen kaventa-
minen on yksi Kainuun soten keskeisistä tavoitteista. 
Nämä periaatteet ohjaavat myös Kainuun keskus-
sairaalan uudistuksen suunnittelua.

Huomio pitkäjänteiseen tukemiseen

Elinkaarimallin mukaan järjestetyssä Kainuun sotessa 
aikuisten sosiaalipalvelut samoin kuin kaikki vam-
maisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palvelut 
ovat osa perhepalveluja. Aikuissosiaalipalveluihin kuu-
luvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, kuntouttava 
työtoiminta ja työvoiman palvelukeskus.

Aikuissosiaalityössä tavoitteena on kehittää suunni-
telmallista ja tavoitteellista työtapaa, jotta asiakkaiden 
pitkäjänteinen tukeminen nousisi pelkän kriisitilantei-
den selvittämisen ja toimeentulotuen myöntämisen 
rinnalle. Myös monissa hankkeissa on etsitty uusia 
tapoja voimauttaa asiakkaita ja katkaista riippuvuus 
toimeentulotuesta. Kainuun sotella on mahdollisuus 
myös käyttää sosiaalista luototusta.

Vammaispalveluiden kokonaisuus mahdollistaa oman 
näköisen elämän suunnittelun ja mahdollisimman 
itsenäisen elämän. Monipuoliset asumis- ja työtoimin-
tapalvelut helpottavat elämänhallintaa, monialainen 
asiantuntijatuki auttaa erilaisissa arjen haasteissa ja 
lyhytaikaisilla hoitojärjestelyillä voidaan tukea perheitä.
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Vanhuspalvelut
tulevat lähelle
KAINUUN SOTEN VANHUSPALVELUJEN lähtökohta on 
asiakkaan omien voimavarojen tukeminen ja hyödyn-
täminen, hänen itsemääräämisoikeutensa kunnioitta-
minen sekä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisen-
sa osallisuuden vahvistaminen. Keskeisiä arvoja ovat 
myös oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja turvallisuus.

Jokaisen asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu 
asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa tehtyyn 
yksilölliseen hoito-, palvelu- ja liikuntasuunnitelmaan. 
Kainuussa sosiaali- ja terveyspalvelujen saumaton 
yhteistoiminta tehostaa myös vanhusten hoidossa
moniammatillista yhteistyötä.

Työntekijän näkökulmasta vanhustyö on vaativaa 
mutta palkitsevaa, sillä palautteen työstään saa 
yleensä välittömästi. Erityisesti muistisairaiden van-
husten hoitaminen vaatii ammattitaitoa, joustavuutta 
ja luovuutta sekä ennen kaikkea tietoa siitä, miten 

sairaus vaikuttaa ihmisen fyysiseen, psyykkiseen 
ja sosiaaliseen toimintakykyyn.

Kotona asumista tukevat palvelut

Ikäihmisten kotihoito muuttuu ja kehittyy nopeasti. 
Nykyään osa tehtävistä hoidetaan mobiililaitteiden 
avulla asiakkaan kotona. Kotihoito vaatii laaja-alaista 
ammattitaitoa, joten kotihoidossa työskennellään 
moniammatillisissa työryhmissä. Niihin kuuluu lähi- 
ja kodinhoitajia, fysioterapeutteja, sosiaaliohjaajia 
sekä terveyden- ja sairaanhoitajia. Kotihoito eli 
asiakkaan kotona tehtävä työ onkin monipuolista, 
itsenäistä ja palkitsevaa.

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut

Kainuun sotella on omia hoitokoteja ja hoivaosastoja, 
joissa annetaan ympärivuorokautista hoivapalvelua. 
Hoitokodissa asuminen rinnastetaan kotona asu-

miseen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa 
asunnostaan vuokraa ja kalustaa huoneensa omilla 
huonekaluillaan ja tavaroillaan. Tarvitsemansa tuki-
palvelut – kuten esimerkiksi ruuan, puhtaanapidon ja 
vaatehuollon – asiakas maksaa erillisen sopimuksen 
mukaan.

Palveluohjaus ja ostopalvelut

Ikääntyneiden asiakkaiden ohjaus ja neuvonta muo-
dostaa oman kokonaisuutensa. Jokaisessa kunnas-
sa on oma palveluohjaaja. Kainuun sote ostaa varsin 
paljon palveluita myös yksityisiltä palveluntuottajilta, 
joten asiakkaiden palveluohjauksen lisäksi vanhus-
palvelut hoitavat alan yksityisten palveluntuottajien 
ohjausta, neuvontaa ja valvontaa.
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Puhtaiden elintarvikkeiden ja eläinten
hyvinvoinnin puolesta
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ elinympä-
ristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Terveystarkasta-
jat valvovat, että myytävien elintarvikkeiden laatu on 
hyvä ja että talous- ja uimavesi on puhdasta. Terveys-
tarkastajat seuraavat myös kuluttajille tarjottavien 
palvelujen laatua ja turvallisuutta muun muassa 
ohjelmapalveluissa, kuntosaleilla ja leikkikentillä.

Asuntojen ja muiden huoneistojen sisäilman laatu 
vaikuttaa ihmisen terveyteen, joten ympäristötervey-
denhuolto antaa siihen liittyvää ohjausta ja neuvon-
taa. Tupakointia pyritään vähentämään valvomalla 
tupakan myyntiä ja mainontaa. Terveyshaittoja 
ennaltaehkäistään myös tekemällä yhteistyötä eri 
viranomaisten kanssa ja antamalla lausuntoja 
ympäristölupaa vaativien laitosten lupaprosesseissa.

Eläinlääkärit huolehtivat alueen eläinten perustervey-
denhoidosta sekä eläinten hyvinvointiin ja eläintautien 
vastustamiseen liittyvistä tehtävistä. Praktikkoeläin-
lääkärit palvelevat asiakkaitaan pieneläinten, hevosten 
ja tuotantoeläinten sairauden- ja terveydenhoitoon 
liittyvissä asioissa. Eläinlääkäreillä on vastaanotot kai-
kissa Kainuun kunnissa lukuun ottamatta Ristijärveä, 
jonne palvelut hoidetaan Paltamosta käsin.

Vastaanottojen varustus vaihtelee alueen tarpeiden 
mukaan. Kiireellisiä tapauksia varten on järjestetty 
ympärivuorokautinen eläinlääkäripäivystys. Hyvin-
vointieläinlääkäri puolestaan hoitaa eläinsuojeluun ja 
elintarvikkeiden tuotantoon liittyviä valvontatehtäviä.
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Keskitetyt tukipalvelut ja
yhteiset tietojärjestelmät
KAINUUN ERIKOISUUTENA on tukipalvelujen yhdis-
täminen yli kuntarajojen niin, että Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa myös kuntien 
ja maakunnan liiton tietojärjestelmistä. Talous- ja 
henkilöstöhallintoa hoidetaan osittain yhteisesti. 
Tämä tekee Kainuun soten tukipalvelutehtävistä 
laaja-alaisia ja kiinnostavia.

Alueen yhteinen potilastietojärjestelmä ja muut 
integroidut sote-tietojärjestelmät mahdollistavat 
tehokkaan ja turvallisen tiedonkulun sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. 

Yhteydenpitoa kuntien ja kuntayhtymän kesken 
helpottaa se, että kokousvaraukset voi tehdä 
Kainuun kuntien, Kainuun soten ja Kainuun liiton 
yhteisen sähköinen kalenterin kautta. Kuntien työ-
tekijät voivat seurata yhteiselle pohjalle rakennetun 
intranetin kautta kuntayhtymien toimintaa, ja osa 
sote-kuntayhtymän tiedotteista siirtyy automaatti-
sesti kuntaintroihin.

Kainuun sote on aktiivisesti mukana kehittämässä 
sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta myös 
tietojärjestelmien suhteen. 

Oma sairaala-apteekki

Myös terveydenhuollon tukipalvelut on järjestetty 
pitkälle omalla alueella. Kainuussa toimii oma sairaala-
apteekki, joka sai vuonna 2014 uudet lääkkeen-
valmistustilat ja alan huipputeknologiaa edustavan 
lääkkeenjakeluautomaatin. Tekstiilipalvelut ja muut 
tukipalvelut on Kainuun sotessa keskitetty, jotta kai-
killa alueilla saataisiin paras asiantuntemus käyttöön. 
Tukipalveluja myös kehitetään koko ajan aktiivisesti, 
jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla olisi 
mahdollisimman hyvät työn tekemisen edellytykset.
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Asiakaslähtöisyys, sähköiset palvelut
ja uusi sairaala
KÄYNNISSÄ OLEVAN keskussairaalan uudistuksen 
punaisena lankana on keskussairaalan toimintojen, 
perusterveydenhuollon ja sosiaali- sekä vanhuspal-
velujen kutominen tiiviisti yhteen. Kuntoutuksella ja 
avohoidolla on tärkeä rooli kokonaisuudessa, sillä
sairaalan hoitojaksot pyritään pitämään mahdolli-
simman lyhyinä.
 
Uuden sairaalan suunnittelun taustana ovat selvi-
tykset nykyisistä ja tulevista potilasvirroista sekä 
palvelu- ja resurssitarpeista. Uudisrakennusten 
pitää tukea toimintojen uudistamista ja hoitopro-
sessien optimointia. Olennaista on kiireellisen 
päivystystoiminnan eli niin sanotun kuuman sairaa-
lan ja kiireettömän hoidon erottaminen toisistaan. 
Osastohoito on suunnitelmallista ja potilaiden 
toimintakykyä tukevaa ja vuodepaikkoja käytetään 
joustavasti erikoisalojen kesken. Hoitoprosessit 
määrittävät rakennussuunnittelua siten, että poti-
laiden kulku sairaalassa yksiköstä ja hoitotoimenpi-
teestä toiseen on ennalta mietittyä ja mahdollisim-
man yksinkertaista. Myös työntekijät voivat toimia 
joustavasti eri palveluissa.
 
Rakennushanke toteutetaan vaativissa hankkeissa 
käytetyllä allianssimallilla, jossa suunnittelu- ja
rakennusyritykset ottavat tavanomaista suurem-
man vastuun kokonaisuuden onnistumisesta. 
Kainutlaatuisen sairaalan erikoisuutena on myös 
hyödyntää runsaasti puurakentamista – kuten 
metsäiseen maakuntaan hyvin sopiikin.

Sähköiset palvelut tuovat uusia mahdollisuuksia

Kainuusta löytyy innostusta ja halua kokeilla rohkeasti 
uusia ratkaisuja. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kuntayhtymän kehittämis- ja suunnitteluyksikkö 
on tehnyt jo pitkään tiivistä yhteistyötä muun muassa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa esi-
merkiksi päätösten inhimillisten vaikutusten arvioinnin 
kehittämisessä ja terveyserojen kaventamisessa.

Nyt yksi Kainuun soten keskeisistä tavoitteista on 
sähköisten palvelujen kehittäminen. Käytössä on 
omahoitoa tukeva Omasote-palvelu, joka toimii 
yhden luukun periaatteella ja sisältää Kainuun mallin 
perusidean mukaisesti sekä perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon että sosiaalihuollon palvelut. 
Kainuun sotessa on kehitetty myös julkisia ja yksityi-
siä palveluja yhdistävä palvelutarjotin, joka mahdollis-
taa erilaisten palvelujen vertailun.

Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat

Kaikessa kehittämistyössä kuunnellaan asiakkaita. 
Kainuussa on jo useiden vuosien ajalta hyviä koke-
muksia kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantun-
tijoiden osallistumisesta palvelujen suunnitteluun. 
Esimerkiksi Kainuun tulevaisuuden lähipalveluja on
työstetty palvelumuotoilun menetelmin yhteistyössä 
Innokylän ja Kuntaliiton kanssa, ja uuden sairaalan 
suunnittelussa asiakkaita on kuultu alusta pitäen.
Asiakaspalaute on myös olennainen osa laatutyötä, 
jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on potilasturval-

lisuuden kehittäminen. Palautetta voi antaa suoraan 
henkilökunnalle tai vastaamalla jatkuvaan palaute-
kyselyyn, jonka viestit käsitellään järjestelmällisesti. 
Samalla seurataan asiakastyytyväisyyden kehitystä.
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Kainuussa elämä on
kainutlaatuista
KAINUUN SOTESSA TYÖSKENTELEE tällä hetkellä 
noin 3 700 henkilöä erilaisissa sosiaali- ja  tervey-
denhuollon tehtävissä sekä niiden tukipalveluissa 
(henkilöstö-, talous- ja tietohallintopalvelut). Erilaisia 
työyksikköjä on eri puolilla Kainuuta lähes sata. 

Olemme Kainuun suurin työnantaja, joten työnte-
kijälle voidaan tarjota mielenkiintoisia ja haastavia 
työtehtäviä sekä joustavat ja hyvät työsuhde-edut, 
esimerkiksi kertyneet vuosilomapäivät siirtyvät 
työyksikön vaihtuessa työntekijän mukana uuteen 
työyksikköön. Työssä jaksamista tuetaan henkilös-
töeduin ja osaamisen kehittämiseen kannustetaan 
tarjoamalla hyvät koulutusmahdollisuudet. 

Olemme saaneet palautetta rennosta ja muka-
vasta työilmapiiristä, hyvästä kollegiaalisesta 
tuesta ja joustavista työajoista. 

Kokonaisvaltaista elämisen laatua 

Kainuussa voi elää vaivatonta arkea. Taajamissa 
välimatkat työstä kotiin, kouluun ja harrastuksiin 
ovat lyhyitä – suuren kaupungin asukkaaseen 
verrattuna kainuulainen käyttää työmatkaansa 
vähemmän aikaa. Asunnon saa kohtuuhinnalla, ja 
asumisvaihtoehtoja löytyy uusista kerrostaloasun-
noista aina omakotitaloon järven rannalla. Perhei-
den palvelut toimivat, ja harrastusmahdollisuudet 
ovat hyvät kaikenikäisille.

rekry.kainuu.fi
Helsinki
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