YHTÄ KÖYTTÄ – Kylien hyvinvoinnin
monipalvelupisteet Länsi-Pohjassa
Hankkeen päämääränä on kehittää järjestöjen, kuntien, koulutusorganisaatioiden ja yksityisen
sektorin yhteistyönä paikalliseen tarpeisiin ja kumppanuuteen pohjaituvia sekä mahdollisuuksiin
perustuvia ”hyvinvoinnin monipalvelupisteitä kyliin ja löytää uusi kokonaisvaltainen näkökulma
maaseudun hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.
Hankkeen päätavoitteena on lisätä kylien väestön hyvinvointia vähentämällä turvattomuutta ja
yksinäisyyttä, lisäämällä väestön osallisuutta ja väestön omaehtoista hyvinvoinnin ja terveyden
ylläpitoa eri elinkaariryhmissä.
Hankkeen osatavoitteita ovat 1. lisätä koordinoidusti kylien, järjestöjen, julkisen -ja yksityisen
sektorin vuoropuhelua ja keskinäistä viestintää 2. perustaa kyliin hyvinvoinnin monipalvelupisteitä
palveluiden saatavuuden turvaamiseksi, 3. kehittää hyvinvointipalveluiden tuottamisen
kumppanuusmallit järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä hyödyntäen niin kansallisia
kuin kansainvälisiä palveluiden tuottamismalleja. 4. parantaa arjen turvallisuutta, edistetään
fyysistä toimintakykyä ja osallisuutta elämänkaaren eri vaiheissa kehittämällä tuen muotoja ja
palveluita sekä tukemalla niiden tuottamista järjestöjen, julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyönä.
5. tukea kylien omaehtoista toimintaa hyvinvoinnin edistämisessä. 6. kehittää ja lisätä
hyvinvointitiedon tiedontuotantoa palveluiden kehittämistyön tueksi
Hanke on innovatiivinen kehittämishanke, joka on suunniteltu etenevän III vaiheessa.
Ensimmäisessä vaiheessa luodaan palvelukylien hyvinvoinnin monipalvelupisteiden toimintamalli ja
suunnitellaan palvelukylien tarvelähtöiset hyvinvoinnin palvelupisteiden pilottihankkeen. II –
vaiheessa toteutetaan palvelukylien pilottihankkeet, konseptoidaan kiinteät, liikkuvat palvelut,
matalan kynnyksen ja digitaaliset palvelut ja selvitetään palveluiden tulevaisuuden tuottamistapa.
Viimeisessä, III – vaiheessa käynnistetään palveluiden tuottamismallin tuottamistavan toiminta ja
juurruttaminen.
Hankekokonaisuuden tavoitteet:
1. lisätä koordinoidusti kylien, järjestöjen, seurakuntien, julkisen -ja yksityisen sektorin
vuoropuhelua ja keskinäistä viestintää
2. perustaa kyliin hyvinvoinnin monipalvelupisteitä palveluiden saatavuuden turvaamiseksi
3. kehittää hyvinvointipalveluiden tuottamisen kumppanuusmallit järjestöjen, julkisen ja
yksityisen sektorin yhteistyönä hyödyntäen niin kansallisia kuin kansainvälisiä palveluiden
tuottamismalleja.
4. parantaa arjen turvallisuutta, edistetään fyysistä toimintakykyä ja osallisuutta elämänkaaren
eri vaiheissa kehittämällä tuen muotoja ja palveluita sekä tukemalla niiden tuottamista
järjestöjen, julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyönä
5. tukea kylien omaehtoista toimintaa hyvinvoinnin edistämisessä
6. kehittää ja lisätä hyvinvointitiedon tiedontuotantoa palveluiden kehittämistyön tueksi

Hankkeen I vaiheen tavoitteet tässä hankkeessa (1,5 vuotta)
1. luodaan yhteistyörakenteen toimintamalli
2. kartoitetaan palvelukyläpilottien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat
palvelut ja tuen muodot sekä osaaminen, että tarpeet
3. laaditaan palvelukyläpilottien hyvinvoinninpalvelupisteiden kehittämissuunnitelmat
palveluiden järjestämisestä monipalvelukonseptilla
4. tuodaan eri järjestöjen tuottamat matalan kynnyksen muodot osaksi hyvinvoinnin
monipalvelupisteiden toimintaa
Hankkeen toimenpiteet I vaiheessa
1. työntekijöiden rekrytointi
2. toteutus- viestintä- ja arviointisuunnitelman laatiminen
3. yhteistyörakenteen toimintamallin luomisen käynnistäminen (esim. yhteiset
verkostotapaamiset)
4. palvelukyläpilottien valinta, vähintään 6 kpl
- määritellään pilottikylien valintakriteerit
- Leader – toimintaryhmät suorittavat valinnan halukkaista kylistä
- kaikkien kylien osallistumisen mahdollistaminen verkostotyöskentelyn avulla
5. selvitetään palvelukyläpilottien nykyiset resurssit (toimintaympäristö, julkisen, yksityisen ja
kolmannen sektorin tuottamat palvelut ja tuen muodot sekä osaaminen, että tarpeet
palvelukyläpilottien kehittämishankkeiden pohjaksi) + asukaskysely + asukas-, yrittäjä- ja
yhdistystoimijoiden haastattelut, kansalaisraadit (opiskelijoiden hyödyntäminen
selvitystyössä)
6. perustetaan kylien tarpeista nousevat palvelukohtaiset työryhmät mm. seuraaviin:
- digipalveluiden työryhmä (esim. sähköiset omahoitopalvelut, videovälitteiset
vastaanotot, virtuaaliklinikka, vertaisryhmät, virtu.fi)
- liikkuvien palveluiden työryhmä (esim. ONNI-auto, järjestöbussi)
- kotiin tuotettavien palveluiden työryhmä (esim. omahoito, asiointi ja kuljetus,
palvelumuotoilu)
- työllistämistyöryhmä
- järjestöjen elinkaariverkostot ja matalan kynnyksen palvelutyöryhmät
(lapset ja lapsiperheet, työikäiset ja ikääntyvät / kulttuurikaveritoiminta, arjen tuki,
palvelumuotoilu)
7. työstetään palvelukyläpilottien hyvinvoinnin palvelupisteiden kehittämissuunnitelmat
palveluiden järjestämisestä monipalvelukonseptilla (työpajat /-ryhmät, kyläillat)
8. uudenlaisen ajattelun ja osaamisen lisääminen koulutuksen avulla

