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1 Projektin lähtökohdat

 

Olemme kolmannen vuoden hoitotyön opiskelijoita Porvoon  Laurea-ammattikorkeakoulusta. 

Otimme osaa hoitotyön opiskelijoina Hyvinvointikeskuksen työnimellä suunniteltavan hank-

keen suunnitteluun ja toteutukseen. Hanke on lähtenyt liikkeelle Posintran Nuorta yrittäjyyt-

tä hyvinvointialalle-hankkeesta. Hanke on kaksivuotinen, alkanut 1.1.13 ja päättyy 

31.12.2014. Hanke kehittää ja pilotoi yhdessä oppilaitoskumppanien, kolmannen sektorin ja 

kaupungin toimijoiden kanssa alan yrittäjyyskoulutusta sekä avaa opiskelijoille uudenlaisia 

harjoittelumahdollisuuksia.  

 

Lähtökohtaisesti Hyvinvointikeskus-hankkeen ajatuksena on matalan kynnyksen palvelu, jonne 

on kävijän helppo tulla. Toiminnan kehittäminen ja uudenlaisien toimintamallien luominen 

antaa mahdollisuuksia tukea alueen ihmisten toimintaa, jaksamista sekä antaa mahdollisuuk-

sia esim. omatoimisuuden tukemisessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. 

 

  

2 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoitteet 

 

Projektin tarkoituksena oli tukea konseptin kehittelyä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tarkoi-

tus oli olla osallisena hankkeessa Laurea-ammattikorkeakoulun hoitotyön opiskelijoina tuot-

tamalla teoreettista tietoa keskeisistä käsitteistä yhteiskehittelyn prosessia varten. 

Opiskelijoina teimme niin sanottuja benchmarking-tutustumiskäyntejä eli teimme vertailuke-

hittämistä, jossa otimme oppia muiden toimintatavoista, kuitenkin omaa toimintatapaa kehit-

täen paremmaksi (Lahden Ammattikorkeakoulu).  Tavoitteena oli tutkia ja tuottaa teoreettis-

ta tietoa yhteiskehittelyn muodossa, joka osaltaan tukee konseptin kehittelyä yhdessä eri 

toimijoiden kanssa. Oppilaina osallistuimme hyvinvointikeskuksen luomiseen teoreettista tie-

toa tutkimalla, tutustumalla jo olemassa oleviin hyvinvointipalveluihin sekä tuottamalla tie-

toa kuitenkin hyödyntäen eri yhteistyötahoilta saatua informaatioita. Lisäksi osallistuimme eri 

tapahtumiin, joissa olimme eri rooleissa mukana toteutuksessa.  

 

 

3 Hyvinvointikeskuksen yhteiskehittely 

 

Hyvinvointikeskuksen yhteiskehittelyssä on yhteinen päämärä tai tavoitteet. Toiminnalla pyri-

tään vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeisiin Porvoon seudulla. Tarkoituksena on 

tehdä  kaikkia osapuolia hyödyttävää hyvinvointiin liittyvää toimintaa yhteistyössä eri toimi-

joiden kanssa luoden jotakin uutta. Hyvinvointikeskuksen yhteiskehittelyssä otetaan huomioon 

ja suunnitteluun mukaan itse asiakkaat eli palveluiden käyttäjät. Heidän tarpeensa ja toi-

veensa otetaan tasa-arvoisesti huomioon uusia ideoita kehittäessä ja luodessa. Hyvinvointi-
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keskuksen yhteiskehittely on vaiheittain rakentuva prosessi , jossa toimijat osallistuvat aktii-

visesti ja tasaveroisesti kehittelyyn (Metropolia. 2014). 

 

 

3.1 Yhteiskehittely 

 

 

Olimme Posintran Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle-hankkeessa osallisena yhteiskehittelys-

sä oman projektimme kautta hoitotyön opiskelijoina. Yhteiskehittelyn tarkoituksena on osal-

listuttaa eri toimijat, yhteistyöhenkilöt, itse asiakkaat sekä käyttäjät ja muut toimijat projek-

tiin, jotta saataisiin uusia innovatiivisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. (Alasoini, Korhonen, Lah-

tonen, Ramstad, Rouhiainen & Suominen 2006, 6). Yhteiskehittelyn ideana on käyttää ja hyö-

dyntää toimialakohtaista ja eri toimialojen organisaatioiden välisiä erilaisia  tietoja ja koke-

muksia sekä pyrkiä uudistamaan jo olevia toimintakonsepteja.  

 

Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle-hankkkeessa oli tarkoitus lisätä mukana olevien osapuol-

ten kehittämis-osaamista, luoda ja kokeilla uudenlaisia ja pitkäjänteisiä, mutta tarpeisiin 

muuttuvia kehittämismuotoja eri yhteistahojen kanssa sekä synnyttää uusia innovatiivisia rat-

kaisuja projektin etenemiseksi. Omassa projektissamme pyrimme hyödyntämään ja käyttä-

mään jokaisen omaa osaamista ja aikaisempia kokemuksia monipuolisesti yhteistyössä. Pro-

jektissa hyödynnettiin siis opiskelijoiden osaamista tutkijan roolissa yhteistyössä muiden toi-

mijoiden kanssa. Hyvinvointikeskuksen rakentamista yhteiskehittelynä voidaankin kuvata 

näin: ”Konseptin kehittäminen koskee laajasti eri tasojen ja tahojen toimijoita ja edellyttää 

uudenlaisia menetelmiä ja välineistöä” (Alasoini ym. 2006, 131). 

 

Yhteiskehittely on yhteistyötä eri toimijoiden ja osapuolien kanssa. Sillä pyritään muutokseen 

luomalla uusia, parempia ja hyödyllisempiä ratkaisuja kuin mitä jo aikaisemmin on tehty. Sen 

tarkoituksena on vastata siis toimintaympäristönsä muutostarpeisiin.   Yhteiskehittelyn ideana 

on, että erilaiset toimijat oppivat toisiltaan ja samalla luovat jotakin uutta jakamalla koke-

muksiaan sekä osaamistaan. Yhteiskehittelyssä korostuu siis yhteisöllinen eri toimijoiden 

osaaminen. Erilaisilla toimijoilla on erilaisia näkemyksiä, joilla saadaan luotua monialaisia, 

laajoja ja realistisia näkökulmia. Tietoa pyritään tuottamaan yhdessä aktiivisesti eikä se ole 

pelkästään tiedon siirtoa ihmiseltä toiselle. Yhteiskehittely on jo itsessään luovaa ja yllätyk-

sellistä sekä se saa aikaan uusia oivalluksia. Usein ideoiden kehittäminen on jatkuvaa sekä 

niiden hyöty saadaan nopeasti näkyväksi itse käyttöympäristössä. Tästä toimintamallista on 

hyötyä jokaiselle eri toimijalle. Yhteiskehittely ei ole vain menetelmä vaan sitä pidetään 

myös arvokkaana ja rikkaana toimintamallina. Se on toimintatapana miellyttävä ja lisää myös 

monien henkilöiden hyvinvointia.  
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Yhteiskehittelyssä toimii win-win periaate, jossa molemmat osapuolet tai toimijat ovat tyyty-

väisiä toistensa toimintaan sekä tuloksellisuuteen. Molempien osapuolien mielipide on sama 

siitä, että toiminta ja yhteistyö on onnistunutta sekä siitä on hyötyä molemmille. Yhteiskehit-

tely työmuotona vaatii toimijoilta kuitenkin sitoutumista, luottamista, toisten kunnioitusta, 

avoimuutta, joustavuutta sekä ennakkoluulottomuutta. 

 

Yhteiskehittelyn hyödyt voidaan jakaa kolmeen tärkeään asiaan. Ensimmäinen on tiedon tuot-

taminen, joka syvenee yhdessä työskenteltäessä. Toisena on kehittämistoiminnan laatu, joka 

paranee sekä kolmantena on hyvinvointi, joka vahvistuu koska toimijat ovat toistensa tukena 

koko kehittelyn ajan. Yhteiskehittelyssä tietoa tuotetaan aktiivisesti ja sitoutuneesti, jolloin 

myös hiljainen tieto tulee myös kuulluksi. Myös eri toimijoiden osaaminen laajenee ja vahvis-

tuu monen eri ihmisen kanssa työskenteltäessä (Metropolia. 2014). 

 

Yhteiskehittelyssä on mukana myös asiakkaat. Asiakaslähtöinen kehittämismalli poikkeaa pe-

rinteisemmästä asiakaskeskeisestä mallista siten, että tässä asiakas on tiiviimmin mukana pal-

velun suunnittelussa aivan alusta asti. Asiakkaan tarpeita kuunnellaan tarkemmin osana kehi-

tystyötä, ja asiakas itse otetaan mukaan palvelun suunniteluun ja rakentamiseen.  (Virta-

nen,P. Suoheimo, M. Lamminmäki, S. Ahonen, P. & Suokas M. 2011. 22, 36- 39) 

 

Tieto asiakkaista on asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen perusta. Ilman tietoa asiakkaista 

asiakkaat muuttuvat anonyymiksi massaksi, jotka kulkevat palvelujärjestelmän läpi – osa saa-

den hyvää ja osa huonoa palvelua. Vaikka sosiaali- ja terveydenhuollossa istuukin tiukasti se 

perinne, että asiakasta ei tule nähdä erilaisena palvelutuotannossa sektorista riippuen, todel-

lisuudessa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaat eivät ole yksi homogeeninen asiakasryh-

mä. Jotta kehittämistä voidaan tehdä asiakkaan, ei ainoastaan organisaation tarpeista käsin, 

on kehittäjillä oltava tietoa asiakastarpeista. Asiakaslähtöisyyden kannalta olennainen kysy-

mys onkin se, miten voidaan kehittää yksilöllisiä palveluita suurelle joukolle erilaisten palve-

luiden käyttäjiä ja miten asiakkaiden kirjossa ja palveluissa osataan huomioida yksilöllisiä 

tarpeita? (Virtanen ym. 2011, 41).  

 

 

3.2 Matalan kynnyksen palvelut  

 

Porvoossa julkaistiin ensimmäinen hyvinvointikertomus toukokuussa 2013. Se tuo hyvin esiin 

kaupungin asukkaiden hyvinvointitarpeet, sekä toimintaympäristön muutoksen vaikutuksen 

terveyteen. Hyvinvointikertomuksen mukaan hyvinvoinnin perusedellytykset ovat Porvoossa 

kunnossa, kaupunki kasvaa jatkuvasti ja työikäisen väestön osuus on suurempi kuin muualla 

maassa keskimäärin.  Tämä on hyvä lähtökohta hyvinvointitason kohentamiselle ja palvelura-

kenteiden kehittämiselle.  Porvoossa on samat haasteet tulevaisuudessa, kuin lähes kaikkialla 
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maassa eli väestö ikääntyy, huoltosuhde heikkenee ja hyvinvointierot kasvavat. Suurimmaksi 

uhaksi hyvinvointikertomuksessa nousi kaupungin velkaantuminen, vaikka kireästä taloustilan-

teesta huolimatta kaupunki pystyi antamaan lisäpanostuksen hyvinvoinnin edistämiseen esi-

merkiksi taidetehtaan avaamisella ja elämäntaparyhmien perustamisella terveysasemille.  

Pitkäaikaistyöttömien osuus Porvoossa on nousussa ja erityisen tärkeää olisi saada tämä ryhmä 

osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan. Työttömien työkyvyn edistämiseen ja toi-

mintakyvyn ylläpitämiseen tulisi panostaa, vaikka matalan kynnyksen palveluiden avulla. (Hy-

vinvointikertomus. 2013).  

 

Matalan kynnyksen palveluiden tarkoitus Hyvinvointikeskuksessa on madaltaa ihmisten kynnys-

tä hakeutua terveyspalveluiden piiriin. Päämääränä on tukea ihmisiä heidän arkielämässään ja 

antaa mahdollisuus huolehtia helpommin terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Palveluihin pää-

seminen ilman ajanvarausta ja lähetettä helpottaa ihmisten hakeutumista palveluihin, joita 

he mahdollisesi tarvitsevat. Matalan kynnyksen palveluilla on tarkoitus siis edistää ja ylläpitää 

kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä omien voimavarojen käyttöönot-

toa. Kehittämällä ja uudistamalla palveluita helpommin saataviksi ja tavoitettavaksi voidaan 

saada aikaan tulevaisuudessa suuria parannuksia ja tavoitetaan ihmiset palveluiden piiriin pa-

remmin (THL. 2014). 

 

Matalan kynnyksen hoitopaikat voivat olla terveysneuvontapisteitä, liikkuvia yksiköitä tai päi-

väkeskuksia eli kaarti on todella laaja. Palvelupaikasta riippuen palveluita kehitetään lapsesta 

vanhukseen.  Matalan kynnyksen palveluihin ihmiset voivat hakeutua omana itsenään, ilman 

lähetettä tai ajanvarausta. Palveluilla pyritään madaltamaan ihmisten kynnystä hakeutua hoi-

toon ja palvelut pyritään tuomaan lähelle asiakasta helposti saavutettavaksi. Matalankynnyk-

sen palveluiden ideana on terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisyä käyttäen. 

(THL. 2014).  

 

Matalankynnyksen palveluna voi toimia myös palveluohjaus ja sähköinen asiointi, mikä on 

enemmän nykypäivää. Palveluohjauksen tavoitteena on edistää asiakkaan tiedonsaantia eri 

palvelumuodoista. Matalan kynnyksen avulla ihmiset ohjattaisiin nopeasti ja vaivattomasti 

oikeaan hoitopaikkaan, sekä samalla tietoisuus eri palveluiden saatavuudesta saattaisi vähen-

tää väärään palveluun hakeutumista ja ns. ”turhia käynneiltä” vältyttäisiin.  Matalan kynnyk-

sen palveluihin voisi liittää myös sähköisen asioinnin, koska se on nykyään helppo ja vaivaton-

ta. Sähköisen asioinnin avulla on helppo tuoda matalan kynnyksen palvelut sellaisen henkilön 

lähelle, jotka ovat tottuneet hoitamaan asiansa tietokoneen välityksellä. (Sitra. 2012).  

 

Matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita kehitettäessä asiakasta on kuunneltava. Suomalainen 

väestö ikääntyy ja samalla sairauden lisääntyvät, joten ikärakenteen muutos vaatii palvelui-

den uudistamista. On tärkeää myös kuulla eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia, koska 
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matalan kynnyksen palvelut tulisi olla kaikkien kansalaisten saatavissa. Asiakaslähtöisyyden 

tavoitteena on saada asiakas osallistumaan omaan hoitoonsa, koska mitä paremmin ihmiset 

pystyvät hoitamaan omaa sairautta, sitä vähemmän tarvitaan terveydenhuollon ammatillista 

tukea. Asiakaslähtöisyyden kanssa käsi kädessä kulkee ennaltaehkäisy. Matalan kynnyksen hy-

vinvointi palveluna ennaltaehkäisyn näkökulmana voisi olla esimerkiksi väestön terveysvalis-

tus. (Kohti asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumalleja. 2012). 

 

Matalan kynnyksen palveluita tuottamalla on tarkoitus estää muun muassa terveyskeskuksen 

ruuhkautumista. Asiakkaan palvelutarpeita ja palvelumahdollisuuksia olisi myös hyvä kuulla, 

koska terveyskeskuksessa vastaanottotoiminta ei välttämättä pysty vastaamaan asiakkaan pal-

velutarpeeseen. Asiakas voi hakeutua vastaanotolle useita kertoja peräkkäin jonkun fyysisen 

vaivan takia, vaikka kyse olisikin henkisestä puolesta ja asiakas tarvitsisi vain juttuseuraa. 

Kuitenkaan ns. ”turhia käyntejä” ei ole olemassakaan, vaan ne syntyvät vääränlaisesta ohja-

uksesta palvelujärjestelmän sisällä.  Asiakkaiden palvelutarpeet olisi siis oleellista selvittää ja 

arvioida matalankynnyksen palveluita kehitettäessä. Asiakas ja hänen läheisensä ovat parhai-

ta ihmisiä kertomaan, mitä tarpeita ja palveluita tarvitaan arjen sujumisen kannalta. Koti-

käynnillä tai henkilökohtaisella haastattelulla on suuri merkitys tarpeiden arvioinnissa, koska 

parhaiten tutussa ympäristössä voi arvioida asiakkaan arjen selviytymistä sekä miten elinym-

päristö vaikuttaa terveyteen. (Vammaispalvelujen käsikirja. 2014).  

 

 

3.3 Benchmarking 

 

Osana projektiamme olivat benchmarking-käynnit. Terveydenhuollossa benchmarking on jär-

jestelmällinen prosessi, jossa vertailun eri organisaatioissa mahdollistavaa tietoa analysoidaan 

ja tuotetaan hoidon ja palvelun, sekä toimintaprosessien kykyyn vastata asiakkai-

den/potilaiden asiakkaiden tarpeisiin. Hoitotyössä benchmarking on esimiesten työväline, 

jonka avulla voidaan tunnistaa toimintayksikön kehittämistarpeita sekä käynnistää toiminnan 

kehittäminen. Tavoitteena on hoitotyön laadun sekä kustannusvaikuttavuuden parantaminen 

ja toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen siten, että asiakkaat saavat tarpeisiinsa parasta hoi-

toa ja palveluja oikeassa hoitopaikassa. (Perälä, M-L. Junttila, K-.& Toljamo, M. 2007). 

 

”Benchmarkingissa eli vertailuanalyysissa vertaillaan omaa toimintaa toisten toimintaan, jois-

ta usein valitaan se paras vastaava käytäntö. Benchmarking on jatkuvaa ja järjestelmällistä 

oman organisaation laadun, tuottavuuden, työtapojen ja työproses-sien tehokkuuden vertaa-

mista parhaiden organisaatioiden sekä yritysten vastaaviin” (E-conomic). Yleisin toteutuspa 

on tehdä vierailu siihen yritykseen, jonka kanssa omaa toimintaa halutaan vertailla. Ennakko-

tietojen selvittämisellä voidaan parantaa tutustumiskäynnin antia. 
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Vertailua voidaan tehdä myös muilla tavoin, kuten etsimällä tietoa parhaista käytännöistä eri 

artikkeleista, kirjoista tai Internetistä. Internetissä voi lähteinä käyttää mm. uutisia, yritysten 

kotisivuja, patenttisivustoja sekä erilaisten järjestöjen sivuja. (E-conomic).  

 

Meidän projektissamme benchmarking-käynnit tarkoittivat sitä että kävimme tutustumassa 

useampaan matalan kynnyksen palveluun eri palvelusektoreilta. Käyntikohteena ensimmäise-

nä voidaan katsoa olevan toukokuussa 2013 tapahtunut tutustumiskäynti Mikkelin Elixiiriin. 

Tammi- ja helmikuussa 2014 kävimme neljässä eri kohteessa, Joensuussa Perheentalossa ja 

Senioripihassa, joiden lisäksi kävimme Lahdessa Terveyskioskissa ja PalveluSantrassa. Näistä 

kohteista saimme runsaasti tietoa, joita sitten jaoimme eteenpäin mm. Posintran kokouksissa 

ja blogissa.  

 

 

3.4 Blogi  

 

Blogi on verkossa oleva päiväkirja, jota ihmiset voivat lukea sekä kommentoida. Sana blogi 

tulee sanasta weblog, joka tarkoittaa verkkosivua tai -sivustoa, johon yksi tai useampi kirjoit-

taja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Blogi alkaa olla vakiintunut nimitys täl-

laisille sivustoille; mutta muita käytössä olevia nimiä ovat weblogi, verkkoblogi, netlog, loki, 

verkkopäiväkirja ja nettipäiväkirja. Blogin kirjoittajaa kutsutaan bloggaajaksi tai bloggariksi. 

Blogi sisältää usein kirjoituksia ja kuvia sekä myös mahdollisesti videoita. Blogissa voi pohtia 

erilaisia aiheita tai kirjoittaa siis päiväkirjamaisesti. Blogin ylläpitämiseen tarvitaan esimer-

kiksi tietokone, yhteys internettiin sekä webselain. Blogi toimii niin, että tietokone ohjelma 

pyörittää blogia ja tekee työn, joten blogin kirjoittaja voi keskittyä vain blogin kirjoittami-

seen. Tietokoneohjelma antaa automaattisesti kirjoituksiin päivämäärät ja arkistoi ne järjes-

tykseen blogissa. Jokainen kirjoitus siis säilyy itse blogissa ja niitä voi katsoa silloin kun halu-

aa.  

 

Blogin perustamiseen tarvitaan aina aihe, joka kiinnostaa kirjoittajaa ja mahdollisia lukijoita. 

Bloggaajalla eli kirjoittajalla tulee siis olla sopiva aihe, josta tulee julkaista tekstiä tasaisin 

väliajoin pitäkseen lukijan mielenkiinnon yllä sekä saada tätä kautta kerättyä mahdollisimman 

paljon lukijoita.  Blogissa kannattaa olla myös tietoa itse kirjoittajasta tai kirjoittajista, sillä 

lukijoita kiinnostaa aina kuka on julkaistujen tekstien takana. Blogia useimmiten kirjoittaa 

yksityiset henkilöt, mutta myös koulun opiskelijat voivat pitää muun muassa projektin blogia 

yllä. Tällöin blogissa voi kirjoittaa julkaisuja useampi henkilö, jolloin on hyvä sopia yhteisistä 

säännöistä mitä blogiin kirjoitetaan ja kuka kirjoittaa milloinkin. Oppilaitokset voivat myös 

hyödyntää itse blogia opetusmetodina oppilailla. Oppilaat voivat bloggaamalla oppia proses-

simaista tiedon tuottamista saamalla tukea ja palautetta opettajilta ja muilta lukijoilta. Blogi 

voi myös tomia opiskelijan muistiinpano- ja dokumentointivälineenä (Ng-solut. 2014). 
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4 Toteutus 

 

Olemme Porvoon Laurea Ammattikorkea-koulun kolmannen vuoden hoitotyön opiskelijoina 

tukeneet konseptin kehittelyä tekemällä benchmarking tutustumiskäyntejä jo olevassa oleviin 

hyvinvointiin ja terveyteen liittyviin matalan kynnyksen palveluihin. Olemme myös osallistu-

neet Porvoon Hyvinvointikoseptiin liittyvään innovaatioleiriin, jossa luotiin ideoista mahdolli-

sia hyvinvointipalveluita käytännössä mahdolliseen tulevaan hyvinvointikeskukseen Porvoossa.  

 

Alla olevassa taulukossa meidän projektimme aikana olleita tapahtumia ja meidän osallistu-

minen niihin.  

 

Päivämäärä Tapahtuma Osallistuminen  

23.5.2013 Benchmarking-käynti Mikkeliin Elixiiriin ja 

MAMK:iin  

Jenni ja Joona  

2.10.2013 Avoin keskustelutilaisuus Hyvinvointikeskuk-

sesta Pomo-talossa 

----- 

24.10.2013 Työpaja Emäsalon Seikkailulaaksossa Joona  

31.10.2013-

1.11.2013 

Innovaatioleiri 1 Holiday Club Saimaassa  Jenni ja Joona  

26.11.2013 Pop up-päivä Gammelbackassa ”Kaappaus 

Gammebackassa – valta hyvinvoinnille” 

Jenni ja Joona  

24.1.2014 Benchmarking-käynti Joensuuhun Senioripi-

haan ja Perheentaloon 

Jenni ja Joona  

6.2.2014 Benchmarking-käynti Lahteen Lahden terve-

yskioskiin ja PalveluSantraan  

Jenni ja Joona  

11.2.2014-

27.3.2014 

Pesun kestävä liikeideakilpailu  Jenni ja Joona  

25.2.2014 Kuumat perunat-tapahtuma Porvoon Campuk-

sella  

Joona  

23.4.2014-

25.4.2014 

Innovaatioleiri 2 Emäsalon Seikkailulaaksossa Jenni ja Joona (Osallis-

tuminen kilpailuidean 

kehittämiseen ja opin-

näytetyön materiaalin 

kumaaminen) 
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4.1 Tutustumisreissu Elixiiriin  

 

Osallistuimme toukokuussa 2013 Posintran järjestämään Mikkeliin tehtävään tutustumismat-

kaan, jonka tarkoituksena oli tutustua siellä toimivaan Elixiiriin, ja Mikkelin ammattikorkea-

kouluun. Matkalla oli mukana edustajia Posintralta ja Porvoon kaupungilta. Näiden lisäksi mu-

kana oli yrittäjiä, yhdistysten edustajia, ja kaksi Laurea-ammattikorkeakoulun opettajaa.  

 

Pääsimme Mikkeliin ja saavuimme Elixiiriin. Siellä meitä oli odottamassa kattava ja laaja esi-

tys heidän toiminnastaan. Elixiirin esittely herätti osallistujissa paljon ajatuksia, jotka jäivät 

sitten luomaan uusia ajatuksia. Myöhemmin siirryimme Mikkelin ammattikorkeakoulun tiloi-

hin, jossa meille kerrottiin heidän roolistaan Elixiirin toiminnasta. ”Elixiirin tarkoituksena on 

edistää Mikkelin seudun väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Painopiste on hy-

vinvoinnin palveluosaamisen kehittämisessä Etelä-Savon alueella. Lähtökohtana palveluosaa-

misen kehittämisessä on asiakaslähtöisyys sekä kansalaisten omaehtoisen terveyttä ja hyvin-

vointia edistävän toiminnan tukeminen. Elixiiri toimii oppimisympäristönä eri alojen opiskeli-

joille.” (Elixiiri. 2013). 

 

Elixiiri lyhyesti; 

 

 Mikkelin ammattikorkeakoulun omistama, toimipaikat Mikkelissä ja Savonlinnassa 

 Opiskelijoiden oppimisympäristö pääasiassa sosiaali- ja terveysalalla 

 Asiakkaana voi olla yksityiset henkilöt, ryhmät, yhteisöt ja yritykset 

 Lähtökohtana asiakaslähtöisyys ja laadukas vuorovaikutus  

 

Elixiirin reissun jälkeen Posintra järjesti kesäkuussa yhteisen palaverin, jossa käsiteltiin mat-

kalla syntyneitä ideoita. Matkasta jäi paljon ajatuksia, joista osa toimi myös meille opiskeli-

joille suuntaviivoina.  

 

 

4.2 Seikkailulaakson työpajassa osallistujana 

 

 

24.10.13 Posintra järjesti Porvoon Emäsalossa Seikkailulaaksossa puolen päivän mittaisen työ-

pajan. Päivän alussa tutustuttiin toisiin osallistujiin josta jatkettiin päivän alustukseen. Ai-

heena oli Hyvinvointikeskus, mitä se voisi jättää jälkeensä, mitä se voisi tarjota, mitä siitä 

voitaisiin saada. Opiskelijana pääsi olemaan mukana päivän tapahtumassa tasa-arvoisena 

ryhmän jäsenenä. Päivän lopuksi kävimme lävitse ryhmien lopputulokset Hyvinvointikeskusta 

ajatellen. Huomasimme, että kaikilla kolmella eri ryhmällä oli samankaltaisia ja samansuun-

taisia ajatuksia ja visioita tulevasta.  
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4.3 Innovaatioleirillä aktiivisena osallistujana  

 

 

Osallistuimme Posintran järjestämään innovaatioleiriin 31.10.13-1.11.13, joka järjestettiin 

Lappeenrannassa Holiday Club Saimaassa. Leirillä oli osallistujina Posintran työntekijöitä, 

Porvoon kaupungin edustajia, opettajia sekä opiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta ja 

Point Collegesta kaksi opettajaa. Lisäksi leirillä oli mukana yrittäjiä ja yhdistysten edustajia. 

Sisällön tuottajana ja leirin vetäjänä oli mukana ostettuna palveluna konsulttiyhtiö MDI. Tar-

koituksena oli saada leirille mahdollisimman paljon osallistujia eri sektoreilta, jolloin myös 

ideat ja näkökulmat olisivat mahdollisimman laajalta alueelta.  

 

Innovaatioleirin tavoitteena oli hakea hyvinvointikeskukselle toiminta- ja palvelukonseptia, 

esimerkiksi; 

 

 Jatkojalostaa Emäsalon Seikkailulaaksossa työpajasta saatuja ideoita 

 Rakentaa yhteistä mallia, joka muodostaisi Porvoon uuden Hyvinvointikeskuksen toi-

minta- ja palvelukonseptia  

 Valita ideoista soveliaimmat kokeiltavaksi 

 

Leirin ohjelman tarkoituksena oli suunnata ajatukset kohti tulevaa Hyvinvointikeskusta, ideoi-

den yhdessä ajatuksia eteenpäin. Opiskelijoina olimme aktiivisesti mukana leirin ohjelmassa 

ryhmien jäseninä. Ryhmät oli pyritty jaottelemaan siten, että jokaisessa ryhmässä oli jäseniä 

mahdollisimman laajalta pohjalta.  

 

Leirin lopussa päätettiin järjestää Pop up-päivä Porvoon Gammelbackassa 26.11.13. Leirin 

aikana ennätimme miettimään Pop up-päivän rakennetta ja sisältöä. Pop up-päivän olisi tar-

koitus sisältää mm; 

 

 Kahvila 

 Työpajatoimintaa 

 ”Tekemisen showroom”. Yrityksille paikka tulla esittelemään toimintaansa 

 Mediastudio, hyvinvointi-TV 

 Julkiset palvelut 

 Infopiste 

 Hauskuus esiin? Mediatäky, esiintyjiä?  

 Kyselyitä ja RR-mittauksia. Elämäntapaohjausta 
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 Pop up-päivän toteutuksessa meillä opiskelijoilla oli oma rooli, jota lähdimme sitten suunnit-

telemaan ja toteuttamaan yhteystyössä Laurea-ammattikorkeakoulun, Point Collegen ja Po-

sintran kanssa.  

 

 

 

4.4 Blogi 

 

Innovaatioleirin aikana tuli esille ajatus että jos me opiskelijat alkaisimme kirjoittamaan blo-

gia omista kokemuksista ja tapahtumista missä olemme olleet mukana. Asiaa selviteltiin ja  

päädyimme lopulta käyttämään WordPressin blogialustaa. Loimme sivuston ja opettelimme 

blogin kirjoittamista. Blogi löytyy osoitteesta 

http://hyvinvointiakehittamassa.wordpress.com/ ja on kokonaisuudessaan liitteenä raportin 

lopussa. 

 

Blogin kirjoittaminen oli uusi kokemus kaikille kirjoittamiseen osallistuville. Pienen alkujän-

nittämisen helpotettua pääsimme tuottamaan uutta sisältöä kokemuksistamme. Aluksi täh-

täsimme tulevan Pop up-päivän tiedottamiseen, jonka jälkeen jatkoimme kirjoittamista liit-

tyen omiin aiheisiin mm. benchmarking-käynneistä.  

 

 

4.5 Kaappaus Gammelbackassa – valta hyvinvoinnille Facebook sivusto  

 

 

Kaappaus Gammelbackassa – valta hyvinvoinnille sivusto päätettiin luoda Facebookiin, jotta 

saataisiin tiedotettua tulevasta Pop up-päivästä ja päivän tapahtumista. Sivustoa levitettiin 

eteenpäin osallistujien voimin eri palstoilla ja sivuston postit saivat varsin laajan levinneisyy-

den. Sivustoa ei markkinoitu ostettavilla mainoksilla, vaan leviäminen perustui vapaaehtoi-

suuteen. Enimmillään postit oli yli 300 ihmisen nähtävillä, ja iso osa posteista saavutti yli 200 

ihmistä. Tämä osaltaan lisäsi tiedon leviämistä Pop up-päivästä. Sivustolle jaettiin myös blogi-

tekstejä, jolloin myös blogin näkyvyys lisääntyi entisestään.  

 

Kaappaus Gammelbackassa – valta hyvinvoinnille sivusto on luettavissa osoitteessa 

https://www.facebook.com/hyvinvointiakehittamassa.  

 

 

 

 

http://hyvinvointiakehittamassa.wordpress.com/
https://www.facebook.com/hyvinvointiakehittamassa
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4.6 Pop up-päivä 

 

Pop up-päivä järjestettiin Porvoon Gammelbackan monitoimitalossa 26.11.13. Tapahtumaa 

koordinoi Posintra ja MDI, ja jokaiselle osallistujalle oli oma tehtävänsä. Päivän tavoitteena 

oli testata hyvinvointikeskusmallia ja kerätä kokeilun kautta oppia ja uusia ideoita Hyvinvoin-

tikeskusta ajatellen.  

 

Meidän pääasiallinen tehtävänämme oli Pop up-päivän aikana haastatella kävijoitä eri toimi-

pisteissä, samalla myös tarkkaillen tapahtumia ja ihmisten reaktioita. Lisäksi meillä oli ständi 

monitoimitalon aulassa jossa olimme antamassa tietoa haluaville. Oheistoimintana olimme 

järjestäneet arpajaiset johon saivat kaikki kävijät ilmaiseksi osallistua.  

 

Saimme kerättyä 20 haastattelua päivän aikana. Näissä haastatteluissa saimme selvitettyä 

ihmisten ajatuksia tapahtumasta ja toiveita siitä minkälaisia matalan kynnyksen palveluita 

alueelle tarvittaisiin. Päällimmäisenä nousi terveys ja hyvinvointi, ilman ajanvarausta olevat 

palvelut ja lähellä olevat terveys- ja liikuntapalvelut. Kahvilaa alueelle kaivattaisiin, ja esille 

tuotiin sellaisen tarvetta vastaavaisuudessakin.  

 

 

4.7 Benchmarking käynnit 

 

Teimme opiskelijoina neljään hyvinvointiin ja terveyteen liittyvään matalan kynnyksen palve-

luita tarjoaviin toimipisteisiin tutustumiskäyntejä. Kävimme Joensuussa Perheentalossa sekä 

Senioripihassa. Lahdessa vierailimme Terveyskioskissa sekä PalveluSantrassa. Benchmarking 

käynneillä teimme kartoitusta jo olemassa olevista palveluista, niiden hyödyistä ja haitoista.  

 

 

4.7.1 Perheentalo Joensuu 

 

Ensimmäinen benchmarking käynti oli Joensuun perheentalossa 24.1.2014. Lähdimme tutus-

tumaan Perheentaloon ja sen toimintaan Porvoon hyvinvointikeskus projektia tukien. Tavoit-

teenamme oli tutkia ja tutustua sekä nähdä millaista matalan kynnyksen palvelua Perheentalo 

tarjoaa sekä millaisia tuloksia ja ongelmia se on tuonut toiminnallaan.  Ideana oli saada ideoi-

ta ja toimintamalleja, joita voisi hyödyntää mahdollisesti tulevan hyvinvointikeskuksen palve-

luissa Porvoossa.  

 

Joensuun Perheentalo on avoin kohtaamispaikka lapsille ja koko perheelle. Perheentalo sijait-

see Joensuussa, Taitokorttelissa. Toimintansa perheentalo on aloittanut vuoden 2013 alusta. 

Talon tehtävänä on toimia lasten ja lapsiperheiden kohtaamispaikkana sekä arjen tukena. 
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Tarkoituksena on tukea lapsiperheitä, vanhempia ja heidän läheisiään sekä tehdä ennaltaeh-

käisevää työtä. Tarkoituksena on myös lisätä lapsiperheiden ja lasten hyvinvointia. Toimintaa 

toteutetaan yhteistyössä Joensuun kaupungin toimijoiden kanssa, erilaisten järjestöjen, oppi-

laitosten ja yritysten kanssa kumppanuusperiaatteella. Se tarjoaa myös monipuolisia oppi-

misympäristöjä opiskelijoille. Perheentalo on hankerahoituksella toimiva ennaltaehkäisevän 

lastensuojelun yhteistyökeskus. Hankkeiden hallinnoijana toimii Pelastakaa Lapset Ry. 

 

Perheentalo Joensuussa näyttää olevan haluttu ja pysyvä toimintamalli. Se palvelee perheitä, 

lapsia, omaisia sekä myös yksinhuoltajia. Se antaa tukea perheiden arkeen ja selviytymiseen 

sekä pitää yllä lapsen kehitystä. On huomattavissa, että käyttäjät ovat löytäneet sen ja tun-

tevat sen itselleen tärkeäksi. Hienoa on myös huomata erilaisten yritysten tuki lahjoituksi-

neen sekä vapaaehtoistyöläisten panostus toiminnan tukemiseen. Esiin tulee, että Joensuun 

Perheentalon toiminta on ennaltaehkäisevää ja arkea tukevaa toimintaa. Kokemukset käyn-

nistä toivat meille paljon positiivisia ja hyviä toimintamalleja. 

 

 

4.7.2 Senioripiha Joensuu 

 

Toisena benchmarking käyntikohteena 24.1.2014 oli Joensuussa Senioripihassa. Senioripiha on 

Joensuun keskustaan suunniteltu ikäihmisten asumis- ja palvelukeskus. Nyt rakenteilla olevan 

hyvinvointikeskuksen on tarkoitus yhdistää ikäihmisten asuminen, palvelut, harrastaminen 

sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta uudenlaisin tavoin. Senioripihan palvelupisteestä on tar-

koitus antaa kaikkiin ikäihmisten palveluihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta niin yksityisen, 

kolmannen sektorin kuin kunnankin järjestämiin vanhuspalveluihin liittyen.  

 

Ensimmäinen rakennus valmistuu maaliskuussa 2014. Sinne tulee 55 vuokra-asuntoa niille, 

jotka kykenevät itsenäiseen asumiseen ja 20 pienryhmäkotiasuntoa. Valtaosa asunnoista on 38 

neliön yksiöitä, mutta lisäksi on 9 kappaletta kaksioita tarjolla. Rakennuksen alakertaan tulee 

Respectan toimintaa, valmistuksen ja myymälän muodossa. Respecta on ollut kumppanina 

myös rakennuksen rahoituksessa.  

 

Toiseen rakennukseen on tulossa 80 tehostetun palveluasumisen asuntoa. Rakennukseen tulee 

tämän lisäksi ravintola, info-tiski, kuntosali, päivätoiminnan, muistihuollon, kotihoidon ja so-

siaalipalveluiden tiloja. Rakennuksen rakentaminen alkoi kesällä 2013. Ensimmäiseen ja toi-

seen rakennukseen on saatu tukea Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA).  

Kolmas rakennus on suunnitteilla Rantakadun varteen. Siihen tulee vapaarahoitteisia asuntoja 

ikäihmisille. Kolmannen rakennuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa, kunhan kaksi en-

simmäistä rakennusta ovat valmiina.  
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4.7.3 Terveyskioski Lahti 

 

Kolmantena benchmarking käyntikohteena oli 6.2.2014 Lahden kauppakeskus Triossa sijaitse-

va Terveyskioski. Terveyskioskit toimivat terveyskeskuksen alaisena yksikköinä, osana kunnan 

perusterveydenhuollon palvelukokonaisuutta. Terveyskioski tarjoaa hoitajien ammattitaidolla 

tuotettuja matalan kynnyksen terveydenhuollon palveluja asiakaslähtöisesti, ihmisten luon-

taisten asiointipaikkojen yhteydessä, kuten kauppa- ja ostoskeskuksissa. Terveyskioskissa 

maksuttomiin, hoitajatasoisiin palveluihin pääsee nopeasti ilman ajanvarausta, myös iltaisin 

ja lauantaisin. Hoitajatasoisten palveluiden ohjaaminen terveyskioskiin vähentää terveyskes-

kusten puhelinruuhkaa ja vastaanottokäyntejä sekä vapauttaa lääkärinaikoja niitä tarvitsevil-

le. Palveluiden segmentointi hoitotarpeiden mukaan tehostaa koko palvelutarjontaa ja paran-

taa asiakastyytyväisyyttä. 

 

Palvelun hyvän saatavuuden vuoksi hoitoon hakeutumisen kynnys on matala. Terveysneuvonta 

ja terveysongelmiin varhainen puuttuminen estävät sairauksien kehittymistä ja vähentävät 

hoidon tarvetta ja siten myös hoidoista aiheutuvia kustannuksia. 

 

 

4.7.4 PalveluSantra Lahti 

Neljäntenä benchmarking kohteena oli 6.2.2014 Lahden PalveluSantra. PalveluSantra on 

ikäihmisten neuvontapiste, joka tarjoaa palveluneuvontaa ikääntyneille ja heidän omaisilleen 

koko Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiirin alueella. Taustaorganisaationa toimii Päijät-

Hämeen Yhdistyskeskus ry joka toimii tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Toimintaa 

meille oli esittelemassa toiminnanjohtaja Pirjo Nieminen. 

Tärkeänä osana PalveluSantran toimintaa on palveluntuottajarekisteri, josta löytyy tällä het-

kellä noin 140 luotettavaa yksityistä ja kolmannen sektorin palveluntuottajaa. Toimintaan 

mukaan hakevat yrittäjät täyttävät hakulomakkeen, jossa kattavasti selvitetään yrittäjän 

toimialaa ja sisältöä. Yrityksen tila tarkistetaan, ja heille annetaan ohjausta ja neuvontaa. 

Tuetaan käytännön asioissa mm. omavalvontasuunnitelman teossa esimerkiksi työpajojen 

muodossa. Palveluntuottajarekisteriä ja palveluhinnastoa ylläpidetään ja päivitetään jatku-

vasti. Rekisterissä olevat maksavat jäsenmaksun vuosittain, joka auttaa toiminnan ylläpitämi-

sessä. Lisäksi kunnat osallistuvat kuluihin, suurin rahoittaja on Lahden kaupunki.    

 

Asiakkaita on vuoden aikana noin 6000, joten tekemistä heille kaikille riittää runsaasti. Opis-

kelijoille tarjotaan harjoittelupaikkoja tarpeen mukaan, riippuen opiskelijan koulutuksesta, 

ja opiskelujen vaiheesta. 
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Tämän lisäksi järjestetään teemaluentoja eri aiheista yhteistyössä eläkeläisyhdistysten kans-

sa.  Luennoilla on avoimet ovet kaikille halukkaille, joka helpottaa osallistumista. Näitä pal-

velupäiviä, jotka siis järjestetään pääsääntöisesti maaseudulla, on vuodessa noin 60. Osallis-

tujamäärissä on suuria alueellisia eroja mutta tätäkin palvelua pyritään tuottamaan koko toi-

minta-alueelle. 

 

PalveluSantran malli herätti paljon ajatuksia vastaavanlaisen palvelun tarpeesta esimerkiksi 

Porvoossa.  

 

 

5 Arviointi 

 

Olemme osallistuneet Posintran Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle-hankkeeseen hankkeen 

alkumetreiltä lähtien. Olemme olleet osallisena noin vuoden aikana lähestulkoon kaikissa jär-

jestetyissä tapahtumissa, ja meillä on ollut näissä tapahtumissa oma rooli jonka olemme to-

teuttaneet. Tapahtumien lisäksi olemme mm. esitelleet Posintran kokouksissa meidän tutus-

tumiskäyntejä Joensuussa ja Lahdessa. Nämä ovat osaltaan lisänneet muiden osallistujien tie-

toisuutta erilaisista vaihtoehdoista ja toimintamalleista.  

 

Tietoa olemme jakaneet myös internetissä, jossa välineinä ovat olleet Facebookin Kaappaus 

Gammelbackassa – valta hyvinvoinnille sivusto ja pitämämme blogi Kaupunki joen varrella – 

tule mukaan hyvinvoinnin virtaan. Näiden avulla olemma päässeet jakamaan tietoa kokemuk-

sistamme kaikkien luettavaksi, ja olemme päässeet jakamaan tietoa esimerkiksi Pop up-

päivän eri vaiheista. Lisäksi meillä on ollut projektin aikana Facebookissa oma työryhmä, jos-

sa olemme pystyneet ryhmän osallisten kanssa sujuvasti jakamaan tietoa ja kertomaan eri 

vaiheista.  

 

Osallistumalla kokouksiin olemme myös toimineet työryhmän osana tuoden esille meidän ko-

kemuksemme ja ajatuksemme asioista ja tapahtumista. Olemme myös oppineet vuorovaikut-

teista työskentelyä eri ympäristöissä ja eri toimijoiden kanssa. Olemme olleen tiiviisti yhteis-

työssä Posintran hankkeen vastuuhenkilöiden kanssa, ja toimineet yhteistyössä Laurean oh-

jaavien opettajien kanssa. Yhteistyötahoina ovat olleet myös Porvoon kaupungin, kaupungin 

valtuuston, yrittäjien ja yhdistysten edustajia. Olemme saaneet uudenlaisia kontakteja eri 

toimintaympäristöihin, ja projekti on itsessään ollut malliesimerkki verkostoitumisesta uusien 

tahojen kanssa.  

 

Alla olevassa toteutuskaaviossa olemme lisänneet meidän tehtävät toteutuneisiin tapahtumiin 

liittyen.  
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Päivämäärä Tapahtuma Osallistuminen  Tehtävä  

23.5.2013 Benchmarking-käynti Mikke-

liin Elixiiriin ja MAMK:iin  

Jenni ja Joona  Osallistuminen päivään, 

ideoiden hankkiminen  

2.10.2013 Avoin keskustelutilaisuus 

Hyvinvointikeskuksesta Po-

mo-talossa 

----- ----- 

24.10.2013 Työpaja Emäsalon Seikkailu-

laaksossa 

Joona  Osallistuminen työpajaan, 

ryhmän työskentelyyn ja 

ideoiden kehittämiseen 

31.10.2013-

1.11.2013 

Innovaatioleiri 1 Holiday 

Club Saimaassa  

Jenni ja Joona  Osallistuminen leirille, 

ryhmän työskentelyyn ja 

ideoiden kehittämiseen  

26.11.2013 Pop up-päivä Gammel-

backassa ”Kaappaus Gam-

mebackassa – valta hyvin-

voinnille” 

Jenni ja Joona  Osallistuminen Pop up-

päivään, haastettelujen 

tekeminen, havainnointi, 

tiedon kerääminen ja an-

taminen, arpajaiset  

24.1.2014 Benchmarking-käynti Joen-

suuhun Senioripihaan ja 

Perheentaloon 

Jenni ja Joona  Tutustuminen kohteisiin, 

tiedon kerääminen ja ja-

kaminen  eteenpäin  

6.2.2014 Benchmarking-käynti Lah-

teen Lahden terveyskioskiin 

ja PalveluSantraan  

Jenni ja Joona  Tutustuminen kohteisiin, 

tiedon kerääminen ja ja-

kaminen eteenpäin  

11.2.2014-

27.3.2014 

Pesun kestävä liikeideakil-

pailu  

Jenni ja Joona  Osallistuminen lii-

keideakilpailuun oman 

ryhmän liikeaidealla.  

25.2.2014 Kuumat perunat-tapahtuma 

Porvoon Campuksella 

Joona  Osallistuminen Kuumat 

perunat-tapahtumaan, ja 

liikeideakilpailun testaus 

ja kehittäminen  

23.4.2014-

25.4.2014 

Innovaatioleiri 2 Emäsalon 

Seikkailulaaksossa 

Jenni ja Joona  Osallistuminen kilpailuide-

an kehittämiseen ja opin-

näytetyön materiaalin ku-

maaminen.  
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6 Pohdinta 

 

Osallistumisemme Posintran Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle – hankkeeseen ja oman toi-

mintamme jatkojalostuminen omaksi projektiksi koulun opinnossa alkoi vahingon kautta. Osal-

listuimme vapaavalintaisten opintojen muodossa keväällä 2013 kolmeen Posintran järjestä-

mään tilaisuuteen, joista viimeinen oli tutustumismatka Mikkelin Elixiiriin ja Mikkelin Ammat-

tikorkeakouluun. Matkalla syntyi paljon uusia ajatuksia sekä muille kulkijoille että meille. 

Siitä lähtien alkoi näyttämään vahvasti siltä, että tulemme olemaan jossain muodossa mukana 

toiminnassa myös jatkossa.  

 

Alkuvaiheessa meitä oli kaksi opiskelijaa mukana, mutta koulun kautta mukaan tuli lisäksi 4 

opiskelijaa, joiden kesken kaikille ryhmille jaettiin omat projektiosiot, joita lähdimme koulun 

kautta toteuttamaan. Suureksi haasteeksi meille muodostui se että teimme monen projek-

tiosion kohdalla asiat ns. väärinpäin. Nopean aikataulun takia olimme monessa kohdassa te-

kemässä ensin toteutusta ja sitten vasta suunnitelmaa. Tämä muodosti varsinkin meille opis-

kelijoille varsin suuria haasteita asioiden oikeoppisessa kirjaamisessa oikeassa muodossaan ja 

kokonaiskuvan hahmottamisessa.  

 

Oikeastaan vasta nyt alamme hahmottamaan että miten paljon  me olemme tehneet ja koke-

neet kuluvan vuoden aikana. Tunnitukset ovat viitteellisiä, kaikki oheistoiminta, palaverit ja 

suunnitteluvaiheet on ihan vielä asia erikseen. Pop up-päivä, feissariryhmät, blogi, tutustu-

miskäynnit, osallistuminen eri työvaiheisiin ja kokouksiin yms. Lisäksi osallistumiset eri toteu-

tuksiin, leirihin, kilpailuihin 

 

Yhteistyö eri tahojen kanssa on ollut laaja-alaista. Pääyhteistyökumppani on ollut Posintra, 

mutta Posintran hankkeen kautta yhteistyö on laajentunut huomattavasti suuremmalle sekto-

rille sisältäen Porvoon kaupungin vastuuhenkilöitä, kaupunginvaltuuston jäseniä, eri oppilai-

toksia, yrittäjien ja yhdistyksten edustajia yms. Yhteistyö eri sektoreiden kanssa on ollut laa-

jaa ja tämä on ollut uusi kokemus myös monelle muulle osallistujalle. Asioiden yhteensovit-

taminen ja toteuttaminen on laajemman osallistujapohjan kanssa rikkaampaa mutta samalla 

myös haastavampaa.  

 

Tämä on kokonaisuutena rikastanut meidän projektin monimuotoisuutta huomattavasti ja 

olemme päässeet osallistumaan erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin joissa on käsitelty Posint-

ran ideoimaan Hyvinvointikeskukseen ja Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle-hankkeeseen 

liittyviä asioita ja tapahtumia. Tämä on kuitenkin ollut myös haasteellista, sillä monen eri 

sektorin mukanaolo väistämättä vaikuttaa eri osa-aluiden toteutukseen sekä positiivisella että 

negatiivisella tavalla. Eri osallistujien erilaiset näkemykset ja tavoitteet voivat olla haasteena 

tai jopa esteenä, jolloin asioiden eteneminen voi hankaloitua. Tämä tulee väistämättä mie-
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leen Posintran hanketta seuratessa.  

 

Mielenkiintoinen ja idearikas vuosi on kuitenkin ollut takana ja paljon tästä on kuitenkin kä-

teen jäänyt. Paljon uusia ihmisiä eri ympyröistä joihin ei olisi muuten tutustunut, eli verkos-

toitumista parhaimmillaan. Lisäksi paljon uusia ajatuksia, kokemuksia ja visioita. Näistä ko-

kemuksista on vielä varmasti meille hyötyä tulevaisuudessa.  

 

6.1 Kehittämisideat 

 

 

Projektissamme oli varmasti suurimpana haasteena se, että teimme alkuvaiheessa ensin pal-

jon jo itse toteutusta, minkä jälkeen pääsimme vasta tekemään virallista suunnitelma osuut-

ta. Meiltä ei löydy aikaisempaa kokemusta projekteista, joka näkyi erilaisina haasteina ja vai-

keutti näin myös suunnitelman tekoa. Tämä myös vaikeutti eri osa-alueiden ja kokonaisuuksi-

en hahmottamista. Tässä projektissä tähän aikataulutukseen emme voineet juurikaan vaikut-

taa, mutta tulevaisuudessa voisi miettiä miten tällaisia kokonaisuuksia voisi paremmin toteut-

taa.  

 

Saimme opiskelijoina paljon tukea ohjaavilta opettajiltamme. Haasteena oli ajoittain yhteis-

ten aikataulujen ja tapaamisten sopiminen. Lisäksi haasteena oli hetkittäin erilaiset näkemyk-

set ja kokemukset, eli saatoimme lähestyä asiaa eri näkökulmista. Tähän vaikuttaa opetta-

jiemme ammatillinen ja tutkijallinen lähestymistapa ja meillä opiskelijoilla ehkä suoraviivai-

sempi ajattelutapa. Loppujen lopuksi pääsimme kyllä aina lopputulokseen, mutta tämä aihe-

utti hetkittäin varsin voimakasta turhautumista.   

  

Käytimme projektin aikana hyödyksi sosiaalista mediaa Facebookiin luodun työryhmän muo-

dossa. Työryhmässä olivat mukana kaikki Laurean opiskelijat ja opettajat, lisäksi mukana oli 

Posintralta kaksi henkilöä. Tämä helpotti asioiden jakamista, mutta koska kaikki eivät käyttä-

neet palvelua yhtä aktiivisesti, niin tiedon kulku ei ollut aina niin sujuvaa kun olisi ollut toi-

vottavaa. Tiedon levitys siis toimi, mutta perillemeno ei ollut vielä ihan täysin sujuvaa. Tätä-

kin voisi tulevaisuudessa miettiä että miten suuremmat ryhmät saisivat tiedotuksen paremmin 

toimimaan. 

 

Käytimme yleisenä tiedonjakoväylänä Facebookia ja blogia. Saimme lukijoita ja osumia, mut-

ta ostetulla mainonnalla tieto olisi saavuttanut vielä laajemman lukijapohjan. Tiedon jakoa 

eri väyliä pitkin voisi miettiä uudella tavalla vastaavanlaisissa hankkeissä, jotta saataisiin pa-

ras mahdollinen lopputulos.  
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Tunnitukset 

 

Projektin aikataulutus (Joona): 

 

Internettiin tehdyt projektin osat ja niiden aikataulut: 

 

Kaappaus Gammelbackassa sivuston luonti ja ylläpito 5.11.2013–13.4.2014 15 tuntia 

Hyvinvointikeskus työryhmän luonti ja ylläpito 6.11.2013–13.4.2014 15 tuntia 

Blogin luonti ja ylläpito 13.11.2013–20.4.2014 15 tuntia 

Blogit 13.11.2013–24.2.2014 yhteensä 15 tuntia  

 

Muut osat:  

 

Tapaaminen Posintra /Mikkelin reissun purku 18.6.2013 2 tuntia  

Tapaaminen Hyvinvointipiste + Laurea 8.10.2013 4 tuntia 

Työpaja Emäsalossa 24.10.2013 4 tuntia  

Rauhan innovaatioleiri 30.10.2013–1.11.2013 30 tuntia 

Gammebackaan tutustuminen + Laurea + suunnittelua 6.11.2013 6 tuntia 

Tapaaminen Laureassa opiskelijoiden kanssa 14.11.2013 1 tunti  

Tapaaminen Point Collegella 15.11.2013 1½ tuntia  

Tapaaminen Laureassa + Point College 18.11.2013 klo 2½ tuntia  

Järjestelyä + palkintojen kerjuuta 20.11.2013 6 tuntia 

Järjestelyä + palkintojen kerjuuta + mainoksia 22.11.2013 6 tuntia 

Pop up-päivän valmistelu 25.11.2013 4 tuntia 

Pop up-päivä 26.11.2013 7 tuntia 
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http://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/vammaispalvelujen-kasikirja/palveluprosessi/palvelutarpeen-selvittaminen/
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Pop up-päivän purku 11.12.2013 2 tuntia  

Projektikokous Posintra 14.1.2014 2 tuntia 

Ennakkotutustumista Senioripihaan ja Perheentaloon 17.1.2014 4 tuntia  

Haastattelurungon tekemistä 21.1.2014 4 tuntia  

Benchmarking Joensuu 23.1.14–24.1.2014 18 tuntia 

Joensuun reissun purkuja 25.1.2014 4 tuntia 

Ennakkotutustumista Lahden kohteisiin Lahden terveyskioski ja Palvelusantra 4.2.2014 3 tun-

tia  

Benchmarking Lahti 6.2.2014 8 tuntia  

Lahden reissun purkuja 8.2.2014 3 tuntia  

Projektitoteutus 18.2.2014 3½ tuntia  

Projektitoteutus 23.2.2014 3 tuntia  

Projektitoteutus 24.2.2014 2 tuntia 

Projektitoteutus 25.2.2014 6 tuntia 

Projektikokous Posintra 26.2.2014 2 tuntia 

Projektitoteutus 19.3.2014 5 tuntia 

Projektitoteutus 20.3.2014 6 tuntia 

Innovaatioleiri 2 23.4-25.4.2014 50 tuntia  

Projektitoteutus 18.5.2014 4 tuntia 

Projektitoteutus 19.5.2014 5 tuntia  

Projektitoteutus 21.5.2014 6 tuntia 

Projektitoteutus 22.5.2014 6 tuntia 

Projektitoteutus 24.5.2014 5 tuntia 

Projektitoteutus 3.6.2014 6 tuntia 

Projektitoteutus 6.6.2014 5 tuntia 

Projektitoteutus 8.6.2014 6 tuntia/302,5h (+ määrittelemättömät tunnit)  

+ Erillistä suunnittelua, puhelin- ja verkkopalaveria ja asioihin tutustumista xXx tuntia, lisäksi 

kadonneita tunnituksia viime syksyn ja alkutalven aikana (vanhan tietokoneen mukana kadon-

neet aikataulut).  

 

 

 

 

 

 

 

Projektin aikataulutus Jenni Viitasaari: 

Tapaaminen Posintra /Mikkelin reissun purku 18.6.2013 2 tuntia  

Tapaaminen Hyvinvointipiste + Laurea 8.10.2013 4 tuntia 
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31.10.-1.11 , innovaatioleiri 30h 

6.11.  gammelbacka tutustuminen, Laurea, 17-19.30 Joona ja Jenni raportit ja blogin suunni-

telma ja facebookryhmä 6h 

14.11.2013 Tapaaminen Laureassa opiskelijoiden kanssa  1h 

15.11.2013 Tapaaminen Point Collegella, esiteltiin Pop-up päivän oma osuus 1h30min 

18.11.2013  Tapaaminen Laureassa Tarja Kantolan kanssa Pop-up päivästä 1h30min 

18.11.2013  Tapaaminen Point Collegella, tavattiin opiskelijat Pop-up päivään liittyen ja kes-

kusteltiin tehtävän jaosta 1h30min 

18.11.2013  Arpajaispalkintojen metsästystä Pop-up päivään, Näsin apteekki, s-marketin ap-

teekki, lääkärikeskus, oral hammaslääkäri 3h 

19.11.2013  mainoksien vientiä näsin terveyskeskus ja näsin s-market  20min 

20.11.2013  Lehdistötilaisuus ja arpaispalkintojen hakeminen gammelbackan apteekista 1h 

26.11.2013 Pop-up päivä 7h 

4.12.2013 Palaveri Laureassa Tarja Kantolan ja Erja Annolan kanssa, projektisuunnittelu 

1h30min 

9.12.2013  Projektisuunnitelman tekeminen 1h30min 

10.12.2013 Projektisuunnitelman tekeminen 2h30min 

11.12.2013  pop up päivän purku posintra 2h 

11.12.2013 projektisuunnitelman tekemistä  30min 

12.12.2013 projektisuunnitelman tekemistä  2h 

15.12.2013  projektisuunnitelman tekeminen 3h 

18.12.2013 Projektin katsaus, Seminaari 4h 

14.1.2014  kokous posintralla 2h 

Haastattelurungon tekemistä 21.1.2014 4 tuntia  

21.1.2014 haastattelu kysymysten luonti 3h30min 

21.1.2014 Päiväkirja 30min 

21.1.2014  raportin kirjoittaminen palaverista 2h30min 

22.1.2014 projekti palaveri 1h30min 

23-24.1.2014 Joensuu perheentalo, senioripiha ja seminaari 10h+8h 

28.1.2014 Projektia 3h 

31.1.2014  Projektisuunnitelman tekeminen 3h 

4.2.2014  Perheentalo raporttikirjoitus 3h 

5.2.2014  1h 30min projekti suunnitelman palaveri 

4.2.2014   Ennakkotutustumista Lahden kohteisiin Lahden terveyskioski ja Palvelusantra 3h 

6.2.2014 PalveluSantra ja terveyskioski 3h 

12.2.2014  Projektisuunnitelman kokoaminen 2h 

13.2 Projektisuunnitelman luomista 4h  

13.2.2014  Projektisuunnitelman lähteiden korjaaminen ja ulkoasu 6h 

26.2.2014 Projektikokous Posintra  2 tuntia 
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15.3.2014 Päiväkirjan kirjoittaminen 30min 

4.4.2014 Projektiraportin suunnittelu ja sisällyksen luominen 5h 

15.4.2014 Projektiraportin kirjoittaminen 6h 

23.4-25.4.2014 Innovaatioleiri 2 50 tuntia  

3.5.2014 Projektiraportin kiroittaminen 3h 

12.5.2014 Projektiraportin kirjoittaminen 6h 

13.5.2014 Projektiraportin kirjoittaminen 3h  

15.5.2014 Projektiraportin kirjoittaminen 5h 

16.6.2014 Projektiraportin kirjoittaminen 6h 

17.7.2014 Projektiraportin kirjoittaminen 3h 

18.8.2014 Projektiraportin kirjoittaminen 2h 

21.5.2014 Projektiraportin kirjoittaminen 6h 

22.5 Projektiraportin kirjoittaminen 2h 

3.6.2014 Raportin kirjoittaminen 5h 

4.6.2014 Raportin kirjoittaminen 6h 

8.6.2014 Raportin kirjoittaminen 6h 

13.11.2013–24.2.2014 yhteensä 15 tuntia 

Yhteensä 267h50min 
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Liitteet 

 

hyvinvointiakehitta

massa-wordpress-com(1).pdf

hyvinvointiakehitta

massa-wordpress-com.pdf
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 Liite 1 

Liite 1 Otsikko kirjoitetaan tähän 


