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Yhteistyötä ja ohjausta -hanke 

Tausta: 

• Yhteistyön kehittämisen tarve julkisen sektorin 
ja kolmannen sektorin välillä 

o Terveyspalvelut (perusterveydenhuolto) 

o Soteyhdistykset (potilasjärjestöt) 



Yhteistyötä ja ohjausta -hanke 

Mistä kyse: 

• STEA / THL yhteishanke 

• Hämeen Setlementti koordinoi 

• Toteutetaan kolmannen sektorin ja julkisen 
sektorin tiiviinä yhteistyönä 



Tavoite 

Tavoite: 

• Luoda Hämeenlinnan 
perusterveydenhuoltoon 
järjestölähtöinen tuki- ja 
ohjauspistetoimintamalli sekä 

• Jatkokehittää ja vakiinnuttaa 
alueella jo toimiva 
terveystietotupaverkosto 

• Luoda rakenteet kolmannen 
sektorin ja julkisen sektorin väliselle 
yhteistyölle terveyden edistämisen 
näkökulmasta 

 



Tuki- ja ohjauspistetoiminta 

• Tarjotaan järjestölähtöistä 
matalan kynnyksen terveyden 
edistämisen tietoa 

• Kerrotaan tietoa alueen sote- 
järjestöjen toiminnasta ja 
niiden tarjoamasta tuesta 

• Opastetaan asiakkaita 
käyttämään ”Minun 
terveyteni.fi” sivustoa 

• Järjestetään kaksi kertaa 
kuukaudessa järjestölähtöisiä 
teemahetkiä 

 



Tuki- ja ohjauspistetoiminta 

• Päivystävät toimintaan 
perehdytetyt vapaaehtoiset 
yhdessä työntekijän kanssa 

• Pisteet: 

o Viipurintien terveysasema 
(ti 9-12, to 12-15) 

o Jukolan terveysasema (ma 
9-12) 

o Popup (siirrettävä) 

 



Terveystietotuvat 

• Tarjotaan matalan kynnyksen terveyden edistämisen tietoa ja ohjausta 
järjestöjen esitteiden kautta (”kylmäasemia”) 

• Ylläpidetään OmaMittaus-pisteitä (verenpainemittari, vaaka) 

• Järjestetään kerran kuussa järjestölähtöinen teematapahtuma 

• Osassa terveystietotupia toimii myös liikuntavälinelainaamo, lainattavissa 
mm. jumppapalloja, kahvakuulia, käsipainoja, luistimia ym. Valikoimat 
vaihtelevat pisteittäin 

• Pisteet sijaitsevat alueen ”olohuoneissa” (Kumppanuustalo, Itäinen ja 
Läntinen Lähiökeskus, Miesten Tila UKKOnen, Idänpään ja Ojoisten 
asukastupa, Samaria ja Luotsi 



Huomioitavaa 

• Yhdistysten kontaktointi teematapahtumia / hetkiä varten  
kalenterin teko keväälle ja syksylle 

• Mainostaminen  mainossuunnitelman mukaan 

– Esim. menoinfo, Riihimäen seudun  järjestöyhteistyön 
uutiskirje… 

• Terveystietotuvan materiaalien päivitys ja tuvan siisteys 

• Asiakaspalautteen kerääminen ja arviointi, itsearviointi  
kehittäminen 

• Muuta esim. yhteistyöpalaverit, tiedotus- ja suunnittelutilaisuudet 

• Uuden toiminnon vakiinnuttaminen vie aikaa 

 



Kalenteri 



Tuki- ja ohjauspisteen syyskausi 2018 



Toiminnan hyöty 

• Kolmas sektori 

o Näkyvyyttä omalle toiminnalle 

o Resurssien jakamista 

o Toiminnan kehittämistä yhteistyössä muiden kanssa 

o Uusia jäseniä 

• Julkinen sektori 

o Asiakkaiden polutus / eteenpäin ohjaaminen vertaistuen piiriin 

o Yhdistysten toiminnot koottuna 

• Kävijät / kuntalaiset 

o Yhdistysten tieto yhden luukun kautta 

o Tietoa ja tukea terveyteen ja hyvinvointiin liittyen saatavilla kynnyksettömästi 

 

  


