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HYVINVOINTIKESKUSTEN TOIMINTA-
AJATUS

1.Tuotamme turkulaisille ikäihmisille joustavasti monipuolisia 
palveluita, jotka edistävät terveyttä ja auttavat asumaan kotona. 
Rohkaisemme ihmisiä ottamaan vastuuta omasta 
hyvinvoinnistaan ja ottamaan osaa järjestämäämme 
ryhmätoimintaan ja kulttuuritapahtumiin.

2.Hyvinvointikeskuksissa on mahdollisuus harrastaa, oppia uutta 
sekä kokea kulttuuri- ja taide-elämyksiä.

3.Toimintamme on tavoitteellista ja teemme yhteistyötä 
kaupungin muiden toimijoiden, järjestöjen ja vapaaehtoisten 
kanssa.



ASIAKASTYÖN PAINOPISTEET
• Kotona asumisen tukeminen
• Yksinäisyyden ehkäisy
• Kaatumisen ehkäisy
• Terveyden ja hyvinvoinnin monipuolinen lisääminen
• Asiakkaan omien voimavarojen hyödyntäminen
• Liikunnan, toimeliaisuuden ja uskalluksen lisääminen
• Kannustaa osallistumaan toimintaan ja sen suunnitteluun
• Antaa elämyksiä elämään
• Lisätä hyvinvointia kulttuurin avulla
• Parantaa tietoteknisiä taitoja
Pääpaino on ryhmätoiminnoissa, joissa vaikuttavuus on 
suurinta



ASIAKKAAMME TULEVAT
• Kotoa (itsenäisesti kotona asuvat ja omaishoidon asiakkaat)
• Kotiinkuntoutumistoiminnasta
• Terveysasemilta
• Palvelutorilta ja palvelutarpeen arviointiyksiköstä
• Yhteistyökumppaneiden kautta ja  kaupungin muilta toimialoilta

Psykososiaalisten ryhmien  asiakkaat ohjautuvat haastattelujen 
sekä ryhmäkriteereiden mukaan, joko avoimiin tai suljettuihin 
ryhmiin
• i



• VIRKUT-ryhmä
• Ystäväpiiri
• Elä hyvin voi hyvin
• Kiva meno
• Arkeen voimaa
• Omaishoitajat
• Kädentaito- ja taideryhmät
• Pilke

PSYKOSOSIAALISET RYHMÄTOIMINNAT



LIIKUNNALLISET RYHMÄT
Tavoitteena kaatumisen ennaltaehkäisy, omatoimisuuden ja 
osallisuuden lisääminen ikäihmisille  yhteistyössä  eri toimijoiden 
kanssa
• Kuntosalilaiteperehdytykset
• Voima-ja tasapainoryhmät
• Liiku tasapainoillen
• Liiku kuntosalilla 
• Vesijumpat
• Erilaiset jumpat
• Pelit
• Rentoutus
• Tanssit



PALVELUOHJAUS, POLUTUS 

• Palveluihin pidetään matalakynnys 
• Asiakkaita kannustetaan osallistumaan, koetamme löytää asiakkaan elämäntilannetta parhaiten 

vastaavan  palvelun, joko kumppanuustoimintana, eri organisaatioiden toimintana  tai 
hyvinvointikeskuksen jo toiminnassa olevista toiminnoista. 

• asiakkailla myös mahdollisuus käyttää ITE-pistettä, jonka avulla on mahdollista arvioida ja seurata 
omaa terveyttä ja elintapoja (verenpaineen mittaus ja terveydenhuollon kyselytestit)



Hyvinvointikeskusten toiminta: 
asiakkaan motivoinnin, ohjauksen ja tuen tarve lisääntyy



TOIMINNAN VAHVISTAMIEN 
Asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja toiminnan 
vaikuttavuus
• Ryhmätoimintojen esille tuominen ja markkinointi
• Asiakasraatitoiminnan kehittäminen monipuoliseksi vaikuttajaksi, 

hakuprosessin uudistamien
• Toiminnan vaikuttavuuden  seurannanan, käyttämään  ja 

arvioimaan tietoteknisiä ja muita toiminnallisia uudistuksia
• Asiakaspalautteiden ja arvioinnin kehittäminen ja julkaisu 

jatkuvaksi prosessiksi



Henkilökunnan resurssit
• Uudenlaisen  ja tutkittuun tietoon perustuvan osaamisen varmentaminen,

kouluttautuminen         
• Henkilökunnan liikuteltavuus, yhteistyön tiivistäminen hyvinvointikeskusten 

välillä  
• Toimintamallien selkiyttäminen ja niistä säännöllistä tiedottamista
• Joustavuus, muutosmyönteinen  toimija
• Avointen vakanssien auki julkistaminen, nopeuttaa osaltaan uusien

työtapojen huomioimisen, vakanssien tasavertaisuus



Yhteistyö
• Palvelupolun selkiyttäminen palvelutarpeenarvioinnin ja 

kotiinkuntoutustoiminnan kanssa
• Vakiinnutetaan suunnitelmallinen yhteistyön malli eri hallintokuntien, 

oppilaitosten järjestöjen ja yhdistysten  kanssa
• Kehitetään kokeellinen, osallistava palvelumuotoilu

Tilat ja asiakkuus
• Toimitilojen maksimaalinen käyttö ja käytön laajennus eri 

ikäryhmille, esim. työttömät

Vapaaehtoistyö
• vapaaehtoisyön tuen, ohjeistuksen ja palkitsemisen   

yhdenmukaistaminen kaupungin eri toimialoilla 



VISIO 
olla  joustava, ajankohtainen 
palvelunkehittäjä  ja toivottu 

yhteistyökumppani





Kiitos!


