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Vertaa ! 
Arvioi ! Löydä ! 

    Kuva: Esko Pääskylä 

 



Kaikki samasta paikasta – helppoa!  
 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimelta asiakas löytää yritysten, järjestöjen ja 
Kainuun soten hyvinvointipalvelut helposti ja kätevästi yhdestä paikasta.  
 

 
 

Arvioi ! 
Palvelutarjottimella voit paitsi löytää ja verra-
ta, myös arvioida palveluja. Hymynaama-
arviointi vie vain hetken. Arvioi, miten hyvin 

palveluntuottaja on onnistunut palvelun laadun, asiakaspalvelun, osaa-
misen ja ammattitaidon sekä hinta-laatusuh-
teen osalta. Haluatko suositella palvelua 
muillekin? Vastausten keskiarvo näkyy tähti-
luokituksena (1 – 5 tähteä) sen jälkeen, kun viisi arviota on annettu. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 YRITYKSILLE ja 
JÄRJESTÖILLE 
palvelutarjotin on  

uusi maksuton  
markkinapaikka 

 

Kainuun soten 
ASIAKAS-

OHJAAJILLE 
palvelutarjotin on  

tietovarasto  
palvelutarjonnasta 

 

ASIAKKAALLE 
palvelutarjotin on  

  sähköisen asioinnin  
väline, joka mahdollistaa 

valinnanvapauden 
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Omaishoitajien palvelut (23) 
 Tietoa omaishoitajille (4 eri palvelua) 

OmaisOiva-kahvila ja -kioski, Muistiluotsi 
sekä tietoa Kainuun soten palveluista 

 Omaishoitajien ryhmätoiminta (6 palv.) 
Omaishoitajien ryhmät, muistisairaiden 
vertaisryhmät, Aivojumppa, Naistenker-
ho, KaVeRi-vapaaehtois-muistikerhot 

 Valmennus ja koulutus omaishoitajille 
ja vapaaehtoisille (2) 
Valmennus omaishoitajaksi, koulutus 
Muisti-KaVeRi-vapaaehtoistoimijaksi 

 Muita omaishoitajien palveluja (2)  
Jäsenpalvelut omaishoitajille, jäsenpal-
velut muistiongelmaisille, muistisairaille 
ja heidän omaisilleen 

 Omaishoidon tuki (1) 

 Omaishoitajan lakisääteisen  
vapaan eri vaihtoehdot (5) 

 Tehostettu palveluasuminen (1) 
- myös palvelusetelillä 

 Lyhytaikaishoito hoivayksikössä - 
myös omaishoitajan lakisääteisen 
vapaan palvelusetelillä (1) 

 

Kotiin tilattavat palvelut – 
tarjolla kaikille asiakkaille 
(46 eri palvelua) 

 Kotisiivous (3 eri palvelua) 

 Kotihoito (1) 

 Kotisairaanhoito (1) 

 Sijaishoito kotona – lyhytaikainen, 
myös omaishoitajan vapaan palve-
lusetelillä (1) 

 Ateriapalvelut (4) 

 Kotitalkkari (3)  

 Asiointipalvelu (3) 

 Saattaja- ja ulkoilutuspalvelu (2) 

 Turvapuhelin (4) 

 Vaatehuolto (5) 

 Kotikuntoutus - mm. fysioterapia ja 
hieronta (7) 

 Jalkahoito asiakkaan kotona (1) 

 Kylvetyspalvelu (3)  

 Henkistä vireyttä tukevat palvelut, 
mm. ystäväpalvelu, Ihminen tavatta-
vissa -mentorointi (2) 

 Terapiat - musiikkiterapia (1) 

 Ystäväpalvelu (1) 

 Kauneudenhoitopalvelu  
asiakkaan kotona (2) 

 Tietokonehuolto ja neuvonta (2) 

 Kotieläinten hoito asiakkaan kotona – 
tilapäinen (1) 

 

Työikäisten palvelut (26 palv.) 
 Mistä apua työllistymiseen? (6 palv.) 

 Talouteen liittyvät palvelut (9 palvelua) 

 Elämäntilanteen muutokset ja kriisit  
(5 eri palvelua) 

 Parisuhdehuolia tai ero edessä (1) 

 Väkivalta uhkana (1) 

 Päihde – mitä se on? (3 palvelua) 

 Mielenterveyshuolia (1) 
 

Lapsiperheiden palvelut  
(47 eri palvelua) 

 Perheen perustaminen mietityttää  
(3 eri palvelua) 

 Raskauden seuranta ja synnytys  
(5 eri palvelua) 

 Lapsen kasvu ja kehityksen seuraa-
minen ja tukeminen (9 palv.) 

 Lapseni sairastuu – mistä apua (4) 

 Lisäkäsiä arkeen (4) 

 Viriketoimintaa alle kouluikäisille ja 
perheille (3) 

 Tarvitsen tukea vanhemmuuteen (13) 

 Parisuhdehuolia tai ero edessä (1) 

 Kriisitilanne perheessä (1) 

 Mielenterveyshuolia (1) 

 Väkivalta uhkana (1) 

 Tukea maahanmuuttajaperheille (2) 
 

Lisäämme uusia palveluja jatkuvasti. 
Kerro meille, mitä palveluja tarvitset,  
tai mitä palvelua haluaisit tarjota, kiitos!



 

 
 

Tutustu: http://palvelutarjotin.kainuu.fi 
 

 Palvelutarjotin on paikka, josta kainuulainen katsoo ensimmäiseksi, kun 
tarvitsee hyvinvointipalveluja 

 Omaishoitajien, lapsiperheiden ja työikäisten palvelut sekä kotiin tilat-
tavat palvelut ovat jo tarjolla. Uusia asiakasryhmiä julkistetaan jatkuvasti. 

 Palvelutarjottimelle on tulossa mm. nuorten ja ikääntyneiden palvelut se-
kä vammaispalvelut. Lisäksi on toivottu myös mm. rokotus-, lomitus- ja 
työhyvinvointipalveluja. Palvelutarjotin taipuu moneen 

 Palvelutarjottimelta löydät kuntakohtaiset linkkilistat harrastuspalveluis-
ta, kuten kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Ovathan nekin hyvinvointipalveluja. 

 Eri palvelusetelit esitellään, samoin kuin kotitalousvähennys, arvonlisäve-
rottoman sosiaalipalvelun kriteerit yms. palvelun hintaan vaikuttavat asiat 

 Kotiin tilattavien palvelujen hinta kerrotaan kilometrikorvaus huomioiden 

 Sähköisen palvelusetelin pilotointi palvelutarjottimella aloitetaan kesällä 
2015 kotihoidon palvelusetelin osalta 

 Käyttö laajenee: jo yli tuhat käyntiä ja 250 uutta asiakasta kuukaudessa!
 

Palvelutarjotin on maksuton markkinapaikka, jonka 
tiedoista vastaa kukin palveluntuottaja omalta osaltaan 

 

   Lisätietoja:    
    Suunnittelija, pääkäyttäjä Tiina Kärkkäinen, puh. 044 797 0687, tiina.karkkainen@kainuu.fi 
    Projektipäällikkö Esko Pääskylä, 044 797 4342, esko.paaskyla@kainuu.fi                     8.7.2015 
  7/2015  

 

Palveluntuottaja! 

     Anna perustietosi osoitteessa https://emanagement.fi/kainuu. 
     Lähetämme sinulle yksityiskohtaisen ohjeen, jolla saat palvelusi  
     palvelutarjottimelle. Puhelinneuvonta: Tiina Kärkkäinen, 044 797 0687 

    Kuva: Esko Pääskylä 
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