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Simo Hyttinen 

”Täältä asiakas löytää palvelut ja pal-
veluntuottajat asiakkaat”, kehittä-
misjohtaja Marita Pikkarainen lu-
paa, kun hän esittelee Kainuun sosi-
aali- ja terveydenhuollon uutta hy-
vinvoinnin palvelutarjotinta, jota 
kootaan parhaillaan.

Tarjotin on keskeinen osa Kai-
nuun soten sähköisen asioinnin ke-
hittämistä. Siltä löytyvät jatkossa se-
kä julkisesti rahoitetut että omara-
hoitteiset palvelut, joita ihmiset tar-
vitsevat koteihinsa.

”Se, että samalla tarjottimella on 
sekä julkiset että yksityiset palvelut, 
on ainutkertaista koko Suomessa”, 
projektipäällikkö Esko Pääskylä sa-
noo.

Tarjotinta on koottu asiakkaan 
lähtökohdista, mikä sekin on poik-
keuksellista.

”Olemme saaneet tästä hyvää pa-
lautetta”, Pikkarainen kertoo.

Tarjottimelle on tarkoitus koota 
kotiin tilattavia, hyvinvointiin liitty-
viä palveluja. Siltä löytyvät niin sii-
vouspalvelut, kotihoito, kotisairaan-
hoito, ateriapalvelut, talonmiehen 
palvelut, kauppakassipalvelut, kyl-
vetyspalvelut, kampaamo- ja partu-
ripalvelut, tietokonehuolto ja -neu-
vonta, henkistä vireyttä tukevat pal-
velut kuin kotieläinten hoitopalvelut 
ja paljon muuta. 

ASiAkAS  vAlitSee tarjottimel-
ta ensin oman asuinalueensa, sitten 
palvelun, jota tarvitsee. Tämän jäl-
keen hän voi hakea listan palvelun-
tarjoajista ja verrata palveluiden si-
sältöjä ja hintoja.

Järjestelmässä on myös laskuri, 
joka laskee, mikä on palvelun koko-
naishinta ja mikä siitä on asiakkaan 
oma tai asiakasmaksun osuus.

”Laskuri laskee kokonaishintaan 
myös kilometrikorvauksen. Edulli-
sempi palvelu voi tullakin sen kans-
sa kalliimmaksi”, Pääskylä huo-
mauttaa.

Tarjottimeen sisältyy myös kalen-
teritoiminto, josta asiakas voi joi-
denkin palvelujen osalta katsoa va-
paat ajat valitsemaltaan palveluntar-
joajalta.

Tarjottimen kautta voi antaa 
myös palautetta palveluista. Tämä 

tapahtuu niin sanottuna hymynaa-
ma-arviointina. Naamoja on viisi, 
iloisesta yrmeään hymiöön. Arvioin-
titulos on kaikkien nähtävissä tähti-
luokituksen muodossa.

”Sanallista palautetta voi antaa 
erikseen palautelomakkeella, joka 
menee palveluntuottajalle ja jota 
muut eivät pääse lukemaan”, Pääs-
kylä kertoo.

PAlvelun tuottAjille pal-
velutarjotin on hyvä ja edullinen 
markkinapaikka.

”Se on palveluntuottajille ja asiak-
kaille täysin maksuton. Kainuun 
soten tehtävä on lisätä kainuulaisten 
hyvinvointia ja yksi keinoista on 
edistää toimivien hyvinvointipalve-
lujen markkinoiden kehittymistä 
palvelutarjottimen avulla.”

Tarjottimen markkinointi on al-
kanut tässä kuussa. Sille on ilmoit-
tautunut jo useita yrittäjiä, yrityksiä 
ja järjestöjä, mutta lisää vielä kaiva-
taan. Kirjautuminen on palveluntar-
joajalle pieni vaiva, mutta siitä voi 
olla hänelle suuri hyöty.

”Tietojen vieminen tarjottimelle 
vaatii aikaa noin 15 minuuttia”, ker-
too suunnittelija Tiina Kärkkäinen, 
joka on markkinoinut palvelutarjo-
tinta lähettämällä sähköpostia ja 
soittamalla palveluntarjoajille. Vas-
taanotto on ollut hyvä.

Palveluntarjoajat sitoutuvat yh-
teisiin pelisääntöihin ja antavat pal-
velulupauksen siitä, mihin asioihin 
sitoutuvat. Lupaukset on pisteytetty, 
joten asiakas voi vertailla palvelujen 
laatua myös tällä perusteella. 

entä joS PAlvelujA tarvitse-
valla ei ole käytössä omaa tietoko-
netta ja nettiyhteyttä? Eipä hätää, 
Pääskylä lupaa.

”Nettiyhteys löytyy kirjastosta ja 
lisäksi Kainuun soten asiakasohjaa-
jilla on tietokone, josta he voivat asi-

akkaan kanssa hakea palveluita.”
Terveyskeskuksissa on myös 

omahoitopisteitä, joista saa apua 
tässäkin asiassa.

Järjestelmä mahdollistaa myös 
sen, että muualla asuvat lapset voi-
vat toimia palvelujen tilaajina ikään-
tyville vanhemmilleen tai muille 
omaisilleen.

Hyvinvoinnin PAlvelutAr-
jotin on jatkoa noin kolme vuotta 
kestäneelle Aktiiviasiakas-hank-
keelle. Rahoitus lyhyelle käyttöönot-
tohankkeelle on saatu Kainuun lii-
tolta (70 %) ja Kainuun sotelta (30 
%).

”Olemme käyttäneet tähän tämän 
vuoden viimeiset, vielä käyttämättö-
mät kehittämisrahat. Palvelutarjotti-
men mahdollistaa Kainuun hallinto-
kokeilun viimeisimmät Kainuun ke-
hittämisrahan rippeet. Vuodenvaih-
teen jälkeen rahat olisi jo pitänyt pa-
lauttaa valtiolle”, Pääskylä kertoo.

Hanke päättyy marraskuun lo-
pussa, minkä jälkeen sen palvelutar-
jottimen pitäisi olla kokonaisuudes-
saan käytössä. Palvelutarjottimeen 
voi jo nyt tutustua osoitteessa: 
http://sote.kainuu.fi/palvelutarjo-
tin

Samalta tarjottimelta voi tilata sekä julkisia  
että yksityisiä palveluja

Hyvinvoinnin 
palvelutarjotin 
tarjoaa 
palvelut kotiin

APalvelu-
tarjotin on 

palveluntuottajille 
ja asiakkaille täysin 
maksuton.

FakTa

Hyvinvoinnin 
palvelutarjotin

■■■■■■■ Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle 
kootaan aluksi kotiin tilattavat palve-
lut.

■■■■■■■ Niitä ovat muun muassa kotisiivous, 
kotihoito, kylvetyspalvelut, ateriapal-
velut, kampaamo- ja parturipalvelut, 
kotieläinten hoito, tietokonehuolto ja 
neuvonta, talonmiehen palvelut ja kiin-
teistönhuoltopalvelut.

■■■■■■■ Yrityksille ja järjestöille palvelutar-
jotin on uusi hyvinvointipalvelujen 
markkinapaikka.

■■■■■■■ Palvelutarjotin on avattu palvelun-
tuottajille heinäkuussa.

■■■■■■■ Asiakkaille markkinointi aloitetaan 
alkusyksystä.

■■■■■■■ Palvelutarjottimeen voi jo nyt tutus-
tua osoitteessa: http://sote.kainuu.fi/
palvelutarjotin

 ■ ”Olemme saaneet palvelutarjottimesta hyvää palautetta”, kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen (vas.), projektipäällikkö Esko Pääskylä ja suunnittelija Tiina Kärkkäi-
nen kertovat.

Pentti Määttä 

» Paltamon Vaarankylän kylätalolla 
järjestettiin perhe- ja riistapäivä, jos-
sa tehtiin tunnetuksi niin kyläyhdis-
tysten kuin metsästysseurojenkin 
toimintaa. Lauantain tapahtuma liit-
tyi samalla valtakunnalliseen, Suo-
men Riistakeskuksen nimeämään 
perhe- ja riistapäivään, jonka aikana 
metsästysseurat tekevät toimintaan-
sa tunnetuksi.

Metsästysseura Hukkalan Erä 
ry:n puheenjohtaja Veli-Antti Lei-
nonen sanoo, että he halusivat olla 
nyt mukana ja yhteistyössä Vaaran-
kylän kyläyhdistyksen kanssa, mikä 
on todettu hyväksi toimintamalliksi 
muidenkin tapahtumien järjestelyis-
sä.

Tätä todistelee myös kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Terttu Väisä-
nen.

”Yhteistyö metsästysseuran kans-
sa on toiminut moitteitta. Metsäs-
tysseurassa toimii paljon henkilöitä, 
jotka ovat myös kyläyhdistyksen jä-
seniä,  ja Vaarantalon pihapiirissä on 
niin kyläyhdistyksen kuin metsäs-
tysseurankin toimitiloja.”

Veli-Antti Leinonen pitää perhe- 
ja riistapäivän järjestämisiä tärkeinä 
riistanhoitotyön ja metsästysharras-
tuksen vireyttämisen kannalta.

”Näyttää pahasti siltä, että met-
sästysseurojen toiminta koko ajan 
vähentyy, minkä vuoksi tiedottami-
nen ja toiminnan esille tuominen on 

entistäkin tärkeämpää. Nuoria kai-
vataan enemmän mukaan, koska 
seurat ovat ukkoutumassa.”

Leinonen itse on ollut metsästys-
seuratoiminnassa aivan pienestä po-
jasta lähtien ja ei kadu mukaan tulo-
aan. Metsästysharrastus on niin 
henkisen kuin fyysisenkin kunnon 
ylläpidossa hyvä lääke.

Päivän AikAnA järjestettiin eri 
puolilla valtakuntaa monenlaista 
riistanhoitoon ja metsästykseen liit-
tyvää toimintaa. Oli luontopolkua, 
ilmakivääriammuntaa, koiraesittely-
jä, ruoanvalistusta nuotilla, pieniä 
riistanhoitotöitä jne.

Paltamossa etenkin linnunpönt-
töjen teko kiinnosti yleisöä. Niiden 
tekoa oli opastamassa luontoaktivis-
tina tunnettu biologi Vesa Hyyryläi-
nen, jonka hyppysissä on syntynyt 
jo tuhansia linnunpönttöjä, osa Pal-
tamonkin metsiin.

Vaarankylän kylätalolla Veli-Antti 
Leinosen metsästyskoirien esittelyn 
ja Vesa Hyyryläisen linnunpönttöjen 
teko-opetuksen lisäksi ammuttiin il-
makiväärillä pilkkaa sekä jaettiin 
riistanhoitoon ja metsästykseen liit-
tyvää tietoa. Pihapiirissä syötiin sop-
patykissä keitettyä palvilihakeittoa 
ja lähistöllä olevassa grillikodassa 
nautittiin maukkaasta nokipannu-
kahvia.

Vaarantalon juhlasalissa oli puo-
lestaan esillä Paltamon viidestä ky-
läalueesta valmistuneet Ekomuseo-
kartat.

Paltamon 
vaarankylällä 
vietettiin perhe- 
ja riistapäivää

 ■ Veli-Antti Leinonen esitteli omistamiaan kolmea metsästyskoiraansa eli 
Harmaita Norjan hirvikoiriaan. Mukana oli myös Veli-Antin 5-vuotias Eetu-
poika, joten ainakin Veli-Antti haluaa opastaa lapsensa jo nuorena riistahoi-
totyöhön.

» Kainuun kesäyliopisto tarjoaa 
mahdollisuuden erikoistua kätilö-
työn asiantuntijaksi. 

Kätilöntutkintoon johtavat teo-
riaopinnot alkavat Kainuun kesä-
yliopistolla syyslukukaudella.

Opinnot toteutetaan yhteis-
työssä Savonia ammattikorkea-
koulun kanssa. Opetuksesta vas-
taa Savonia ammattikorkeakou-
lun opetushenkilöstö. 

Pääsyvaatimuksena opintoihin 
on sairaanhoitajan tai terveyden-
hoitaja AMK -tutkinto.

Opinnot koostuvat viidestä 
opintojaksosta. 

Teoriaosuuden suoritettuaan 
opiskelijan on mahdollista pyrkiä 
erillisvalinnan kautta Savonia 
ammattikorkeakoulun tutkinto-
opiskelijaksi jatkamaan kätilön 
tutkinto-ohjelmaan kuuluvia 
opintoja.

kesäyliopisto 
järjestää 
kätilötyön 
erikoistumis-
opintoja

 ■ Thaimaalaisten marjanpoimijoi-
den ja sotkamolaisen miehen välillä 
tuli erimielisyyttä marjanpoimin-
nasta lauantaina, kun kaksi marjan-
poimijoiden autoa ajoi miehen piha-
tielle. Mies ei halunnut marjapoimi-
joita pihalleen, joten hän meni seiso-
maan autojen eteen ja huitoi poimi-
joita poistumaan tulosuuntaan. Toi-
sen auton kuljettaja onnistui peruut-
tamaan auton ja perävaunun noin 
150 metrin päähän tien risteykseen, 
mutta toisen vastaavan yhdistelmän 
kuljettajalta ei peruuttaminen on-
nistunut. Useista yrityksistä huoli-
matta ja peräkärry meni linkkuun. 
Tämän vuoksi paikallinen mies kävi 
irrottamassa peräkärryn vetokou-
kusta ja toiset thaimaalaiset työnsi-
vät peräkärryn kääntöpaikalle. Mar-
janpoimijoiden mukaan kumpaan-
kin autoon oli tullut pieniä vaurioita, 
koska mies oli lyönyt autojen kone-
pelteihin nyrkillä sekä avannut toi-
sen auton oven ja paiskannut sen 
kiinni kovalla voimalla. Thaimaa-
laisten asioita Suomessa hoitavien 
yritysten edustajat ovat vailla korva-
uksia autojen vahingoista sekä mar-
janpoimijoille aiheutuneesta poi-
mintatulojen menetyksestä. Poliisi 
tutkii asiaa lievänä vahingontekona.

 ■ Kajaanilainen vuonna 1978 synty-
nyt mies aiheutti pahoinpitelyllään 
naisystävänsä käden katkeamisen. 
Pahoinpitely tapahtui Kajaanissa 
Maahisentiellä yksityisasunnossa 
varhain sunnuntaiaamuyöllä.  Mies 
otettiin kiinni asian selvittelyä var-
ten ja pahoinpitelyn uhri vietiin sai-
raalaan hoidettavaksi.

 ■ Suvi 440 SM vene anastettiin 
29.7. – 5.8. välillä Sotkamosta Jor-
masjoen ylävirralta. Vene airoineen 
vietiin. Kannaksentie 21a -kiinteis-
tön mailta. Vene on väriltään valkoi-
nen. Asiasta tietäviä pyydetään otta-
maan yhteyttä poliisiin numeroon 
0295416520.
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