
Muutosjohdon verkostotapaaminen 31.10.2017

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
omaishoitoa -kärkihanke Kainuussa

Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL
I&O kärkihanke, Kainuun muutosagentti

eija.tolonen@kainuu.fi
puh. 044 7101 669



Kainuun väestötietoja (Tilastokeskus)

• asukasluku 75 226  (v. 2016)

• pinta-ala 24 451,41 km2

• 75 ja yli 75 -vuotta täyttäneitä Kainuussa 8 785
(v. 2016)
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KAINUU:
75 vuotta täyttäneiden osuuden ja määrän kasvu

vuodesta 2013 vuoteen 2030
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KAINUU

Kajaani

Sotkamo

Paltamo

Ristijärvi

Suomussalmi

Puolanka

Kuhmo

Hyrynsalmi

% väestöstä v. 2013

% väestöstä v. 2030

+4645

+2284

+662

+216

+51

+422

+173

+688

+149

Kasvu
henkilöinä:

Lähde: THL, Sotkanet



Kainuun sote pähkinänkuoressa

v. 2005 – 2012 Kainuun maakunta –kuntayhtymä
• Taustalla erillislain valtuutuksella toiminut Kainuun ns. hallintokokeilu eli Kainuun

maakunta -kuntayhtymä
• Kahdeksan kunnan sote-toiminnat päivähoitoa lukuun ottamatta
• Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatio

Vuodesta 2013 alkaen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
• Tuottaa seitsemälle kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut – kahdeksas kunta on

osajäsen

Kainuun uusi sote = Kainuun uusi sairaala
• Kainutlaatuinen soteuudistus
• Sote-integraatiota vahvistetaan kaikilla tasoilla ja Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelut

tuotetaan saumattomina kokonaisuuksina
• Kainuun keskussairaalan toiminnot ja tilat uudistuvat vuoteen 2021 mennessä





Vanhuspalvelut
Vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

p. 044 710 1669

Kotona asumista tukevat palvelut
(kotihoito, omaishoito, tukipalvelut)

Vastuualuepäällikkö
Eija Rämä p.  044  581 1491

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut
(lyhyt- ja pitkäaikainen laitoshoito, tehostettu

palveluasuminen)

Vastuualuepäällikkö
Pirjo Keränen p. 044  797 0140

Vastuualueet

Palveluohjaus ja ostopalvelut

Vastuualuepäällikkö
Jaana Mäklin  p. 044  710 1450

Hyrynsalmi
Suomussalmi
Ristijärvi
Palvelualue

Palvelupäällikkö
Marja Heikkinen
p. 044 777 3065

Kajaani
Paltamo
Palvelualue

Palvelupäällikkö
Paula Tornberg
p. 044 797 5227

Sotkamo
Kuhmo
Palvelualue

Palvelupäällikkö
Metti Järvikallio
p. 044 797 0351

Hyrynsalmi
Suomussalmi
Ristijärvi
Palvelualue

Palvelupäällikkö
Arja Manninen
p. 044 710 4461

Tulosalue

Palvelualueet

Vanhuspalvelujen organisaatio
Henkilöstö yht. 1013 (31.7.2017) (vakit. 778 ja määräaik. 235)

Tuula Huovinen
johdon sihteeri
puh. 044 797 0524

Kaikki palvelualueet
Ø palveluohjaus ja neuvonta
Ø palvelutarpeen arviointi
Ø yksityisten sosiaalipalvelujen

valvonta
Ø ostopalvelut;

sopimus yhteistyö sekä
palvelusetelit

Palvelupäällikkö Seija Salomaa
p. 044 710 1642

Apulaispalveluesimies
Sosiaaliohjaaja Liisa Mikkonen
p. 044 710 1901

Sotkamo
Kuhmo
palvelualue

Palvelupäällikkö
Pirkko Hyvönen
044 750 2169

Kajaani-Paltamo palvelualueet

Kajaani
Palvelupäällikkö Ritva Heinistö
p. 044 710 125

Paltamo, Vuolijoki
Palvelupäällikkö Merja Moisanen
p. 044 797 4777

Maakunnalliset tehtäväalueet
- Päivätoiminta
- Muistineuvolat
- Omaishoito, perhehoito
- Fysioterapeutit



75 –vuotiaat 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen
asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä
väestöstä

2,4
(1,7)

7,9
(3,4)

6,8
(5,6)

7,1
(5,9)

7,7
(6,1)

8,2
(6,5)

8,3
(6,7)

8,1
(7,1)

Kotona asuvat % vastaavanikäisestä väestöstä

92,6
(89,8)

89,7
(89,8)

90,9
(89,5)

91,2
(89,5)

90,5
(90)

90,3
(90,3)

90,2
(90,5)

90,5
(90,6)

Omaishoidon tuen hoidettavat vuoden aikana,
% vastaavanikäisestä väestöstä

6
(3)

7,1
(3)

8,2
(4,2)

8,3
(4,4)

7,5
(4,5)

7,5
(4,6)

6,2
(4,5)

7,9
(4,7)

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet
asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä

- 11,9
(11,2)

12,9
(11,8)

11,7
(12,2)

13
(11,9)

12,3
(11,9)

11,9
(11,8)

12,8
(11,8)

Terveyskeskusten pitkäaikaisasiakkaat 31.12.,
% vastaavanikäisestä väestöstä

2,4
(3)

2,1
(2,5)

1,3
(1,5)

0,4
(1,3)

0,7
(1,1)

1
(0,9)

0,9
(0,6)

0,7
(0,4)

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa
laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat
asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä
väestöstä

5
(8,4)

2,4
(6,8)

2,3
(4,7)

1,7
(4,4)

1,8
(3,8)

1,5
(3,2)

1,4
(2,6)

1,2
(2,1)

Palvelurakenteen seurantaindikaattorit





Kainuun kokemukset

• strategian ja johtamisen merkitys

• henkilöstön sitouttaminen – ”yhteen hiileen puhaltaminen”

• ”muutos yhdessä yössä”

• pitkäjänteistä, määrätietoista ja tavoitteellista johtamista sekä arviointia

• useita erilaisia toimintaan liittyviä kehittämishankkeita



Muutosagentin tehtävänä on mm.

1. alueellisen iäkkäiden yhteensovitetun
palvelukokonaisuuden rakentaminen ja
juurruttaminen

2. muutoksen johtaminen

3. innostaa ja motivoida kaikkia maakunnan
toimijoita muutokseen

4. ohjata tietoon perustuvaa muutosta
hallitsemalla alueellinen tietoperusta ja
ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys

5. tukea I&O kärkihankkeen kokeiluja alueilla,
joissa niitä on.

Kainuun alueen muutosagentti toimii
tehtävässä 50 prosenttisesti.
Puolet työajasta hän hoitaa
vanhuspalvelujohtajan tehtävää.

Maakuntien muutosagentit



Tulevaisuuden yhteinen suunta
… myös agentin askelmerkit Kainuussa iäkkäiden maakunnallisen 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.

Tavoitteena on maakunnallinen iäkkäiden palvelukokonaisuus,
jossa on tarjolla nykyistä enemmän kevyempiä, lyhytaikaisia ja
kuntouttavia palveluja.

Muutoksessa tarvitaan johtamista, kehittämistä, henkilöstöä sekä
eri toimijoiden välistä yhteistyötä, kuten iäkkäitä, heidän
omaisiaan, palvelujen järjestäjiä ja tuottajia, järjestötoimijoita eli
kolmatta sektoria, vanhusneuvostoja, oppilaitoksia ja seurakuntia.



Hankerahoitus maakunnittain





Muutosagentti
Mikä rooli maakunnassa?
Uhka vai mahdollisuus?

• yhteistyökumppani

• kilpailija

• mahdollistaja

• kehittäjä

• ulkopuolinen

• herättelijä

• kriitikko

• neuvottelija

• sovittelija

• pääseekö mukaan alueen toimintaan ja
työryhmiin vai ei?



Mitä toisilta opittavaa, myös kärkihankkeissa?

• kannattaa kuulla kokemuksia

• välttää samat karikot

• parastaa se mitä on parastettavissa

• näkökulmien monipuolistaminen

• kaikkia ei ole mahdollista viedä tiukasti samaan muottiin - alueiden erilaisuus,
toisaalta yhtenäisyys



Mitä kärkihankkeiden juurruttaminen edellyttää?

• tiedottamista ja koulutusta

• toimijoiden sitoutumista ja asenteisiin vaikuttamista

• toimeenpanoa, riskien hallintaa

• määrätietoista johtamista

• johdonmukaisuutta

• tarvittavaa päätöksentekoa

• yhteistyötä, yhteistyötä ja yhteistyötä…



KIITOS!
Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL
I&O kärkihanke, Kainuun muutosagentti

eija.tolonen@kainuu.fi
puh. 044 7101 669

Kuva: Hoitokoti Honkalinna, Kuhmo

”Näe suuret linjat, tee pieniä asioita”


