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KumppanuusAkatemia -hanke

• Hankkeen kesto 1.1.2019 – 31.7.2021.

• Toteuttajana Turun yliopiston 
kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

• Kohderyhmänä Satakunnan alueella 
toimivat yritykset ja kolmannen sektorin 
organisaatiot, erityisesti toimijat, jotka 
toimivat ikäihmisten koti-ja omaishoidon 
alueella.

• Tavoitteena ikäihmisten koti- ja 
omaishoidon kehittäminen

• Rahoitus Euroopan aluekehitysrahasto, 
kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen 
rakennerahasto-ohjelmasta

Suunnitellut tulokset

• Tietoa monitoimijaverkoston käyttöön

• Sähköinen alusta (tukeakotiin.fi) 
verkostotoimijoiden tueksi

• Toimijoiden verkosto- ja 
kumppanuusosaaminen kehittyy ja 
verkoston tuottamien palveluiden 
integraatio ja asiakaslähtöisyys paranevat

• Verkostoitumisen, eri sektoreiden välisen 
yhteistyön ja ideoinnin kautta 
mahdollistetaan asiakaslähtöinen 
palvelujen ja uuden liiketoiminnan kehitys
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KumppanuusAkatemiassa tapahtuu

Kilpailijoista kumppaneiksi –verkoston 
tapaamiset

• Kaikki Satakunnassa ikäihmisten koti- ja 
omaishoidon parissa toimivat 
tervetulleita!

• to 11.3. klo 14-16
• ti 13.4. klo 16-18
• ti 11.5. klo 14-16
• to 10.6. klo 14-16

Kumppanuusjohtamisen työryhmä

Pienryhmät
• Koti TV yhteistyö
• Yhtenäisen asiakaspalautteen kokeilu
• Sähköisen alustan kehittämistyö

Kaikille avoin verkkoluentosarja
• ke 24.3. klo 14-15 Palvelumuotoilun 

työkalut organisaation apuna
• ke 14.4. klo 14-15 Miten rakentaa 

luottamusta ja avoimuutta
• ke 5.5. klo 14-15 Asiakaslähtöisyys
• ke 26.5. klo 14-15 Työhyvinvointi

Etävierailu Sataedun Mewet-kotiin
• Ma 15.3. klo 16-17:30
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Tarkemmat tiedot:

tukeakotiin.fi/kumppanuusakatemia

https://tukeakotiin.fi/kumppanuusakatemia


Tukeakotiin.fi

Netissä toimiva hakemisto 

Satakunnan alueen ikäihmisten 

kotona asumista tukevista 

palveluista.

Palveluhakemisto kattaa sekä 

kotiin annettavat palvelut että 

muualla tapahtuvat, kotona 

asumista tukevat palvelut. 

Palveluhakemistoon liittyminen ei 

maksa mitään ja kaikki palveluja 

tarjoavat ovat tervetulleita 

mukaan.
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Suomi.fi palvelutietovaranto (PTV)

PTV on 

• Digi- ja väestötietoviraston tuottama 
palvelu. 

• keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot 
voivat tuottaa yhdenmukaista tietoa 
palveluistaan sekä asiointikanavistaan.

• avoin kaikille organisaatioille.

Palvelutietovarantoon päivitettyjä tietoja voi 
käyttää hyväksi avoimen rajapinnan avulla 
missä tahansa verkkopalvelussa, kuten me 
teemme tukeakotiin.fi palveluhakemistossa.
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Liity tukeakotiin.fi palveluhakemistoon

Tarkemmat ohjeet liittymiseen 
sekä tiedot tulevista koulutuksista 

tukeakotiin.fi/mukaan-palveluhakemistoon

Neuvomme mielellämme ja voit 
sopia kanssamme vaikka 
henkilökohtaisen opastuksen!
Mirje mirje.halla@utu.fi

Joanna joanna.asumus@utu.fi
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