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Taustaa

• Laaja hyvinvointikertomus (2021-2024) sekä muut 
kohdennetut hyvinvointia tukevat suunnitelmat 
antoivat arvokasta tietoa elintapaohjauksen 
palvelutarjottimen rakentamiseksi

• Alueellinen malli toimi rakenteena

• Aiemmin käynnissä ollut Vesote-hanke täydensi 
olemassa olevaa tietoja ja näyttöön perustuvia 
toimintoja

• Palveluverkosto alueella jo ennestään 
ennaltaehkäisevä, kuten Terveyskioski, 
Perhekioski, Mielikioski sekä Arkeen voimaa –
toimintamalli
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Tarkoituksena tiedon ja palvelujen koonnin lisäksi integroida hyvinvointi,-sosiaali- ja 
terveyspalvelut kiinteäksi kokonaisuudeksi
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Monialainen kehittäjätiimi
• Hyvinvointikoordinaattori

• Johtava hoitaja

• Terveydenhoitajat, Terveyskioski

• Apulaisosastonhoitaja ja Omaolo
pääkäyttäjä

• Neuvolan terveydenhoitajat

• Fysioterapeutti

• Johtava sosiaalityöntekijä

• Toimintaterapeutti

• PirSOTE-hankekoordinaattori

Muut

• Liikuntapalvelut

• Suun terveydenhuolto

• Mielikioski

• Viestintäpäällikkö

• Kumppanuustalo Artteli, lähellä.fi

• FinFami Pirkanmaa

• Suomen mielenterveysseura

• UKK instituutti

• Omaolon pääkäyttäjä

• Zoturipalvelut

• Muut kehittäjätiimit
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Tavoitteena, että monialainen yhteistyö toteutuu työryhmässä, 
joka palvelupolkua rakentaa.



Ylöjärven kaupunki

Palvelupolkua rakentamassa
• Työskentely aloitettiin joulukuussa 2020 

järjestäytymällä

• Kehittäjätiimi kokoontui kuukausittain ja tiimin 
työskentely on edennyt määrätietoisesti ja 
sitoutuneesti

• Ensimmäisessä vaiheessa tutustuttiin olemassa 
olevaan materiaalin ja toteutettiin asukaskysely

• Asukaskyselyn tuloksien perusteella muokattiin 
käytettyjä käsitteitä ja lisättiin osa-alueita -> oma 
jaksaminen, mielen hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet

• Henkilöstön uutiskirje hyvinvointi-teemalla

• Kommenttikierrokset ja täydennykset

• Syksyllä pilotoitiin ensimmäinen versio

• Sisältöä linkitetty perustason 
mielenterveyspalvelujen hoitomalliin

• Palvelutarjottimen julkaisu marraskuu 2021: 
Hyvinvointia arkeen - Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)

• Yhteistyömuotojen vahvistaminen ja jalkautus

• Kirjaamiskäytänteet

• Palvelujen polutus

4

Asiakasosallisuuden vahvistaminen informatiivinen kysely, järjestöyhteistyö, työntekijöiden kokemukset ja 
kohtaamistilanteet, laadullisen tiedon hyödyntäminen, toivon vahvistaminen ja voimavarakeskeisyys

https://www.ylojarvi.fi/hyvinvointia-arkeen
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Hyvinvointia 
arkeen sivusto

• Hyvinvointia arkeen - Ylöjärven kaupunki 
(ylojarvi.fi)

• Julkaistu 8.11.2021
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https://www.ylojarvi.fi/hyvinvointia-arkeen
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Matkalla opittua

• Hyvinvointi on laaja kokonaisuus -> rakenteet ja yhteiskehittäminen 

• Hyvinvointi kuuluu kaikille -> puheeksiotto ja kokemuksellinen merkitys

• Käsitteillä on merkitystä

• Saavutettavuus –> sivuston paikka, esitteet?

• Päivittäminen -> vastuu ja linkitykset

• Jalkauttaminen vaatii monialaista yhteistyötä -> oikea-aikaisuus, asenteet, osaaminen
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Tavoitteena on, että toimii jatkossa yhteisenä alustana ja sisältöä kehitetään tarpeiden mukaisesti
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Suvi Saarinen, Hankekoordinaattori, sh YAMK
Hanketyö, Ylöjärven PirSOTE-hanke

p. 041 730 8442
suvi.saarinen@ylojarvi.fi
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