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Järjestöjen terveysportaali -hanke

• Tekryn koordinoima ja RAY:n rahoittama hanke.

• Edistetään rinnakkaishankkeena TerveSuomi-hankkeen kanssa.

Yhteisenä tavoitteena on kattava julkishallinnon ja järjestöjen
yhteinen terveysportaali, joka toimii internetissä suomalaisten 
luotettavana, ei-kaupallisena terveystiedon lähteenä.

tukee valtakunnallista terveyden edistämistyötä
ohjaa kansalaisia terveellisiin valintoihin

o miten voi edistää omaa terveyttään
o miten pysyä terveenä
o miten estää loukkaantumisia
o miten ehkäistä sairauksia
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Hankkeen konkreettiset tavoitteet

1) Koordinoidaan ja tuetaan järjestöjen tiedontuotantoa 
TerveSuomi.fi:hin.

2) Kehitetään järjestöjen tuottamia terveyden edistämisen näkökulmaa 
tukevia sisältöjä ja palveluja TerveSuomeen.

3) Rakennetaan samalla teknologia-alustalla kuin TerveSuomi erillinen 
järjestöjen terveysportaali, jossa kerrotaan mm. järjestöjen toiminnasta 
ja tapahtumista sekä 4) linkitetään nämä kaksi keskenään siten, että
TerveSuomi "mainostaa" suosittelulinkein toimintaa, josta tarkemmat 
tiedot löytyvät linkin takaa järjestöjen terveysportaalista. 
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Hankkeeseen on ryhdytty, koska…

1) järjestöjen tuottama tieto on nykyisin hajallaan ja siksi vaikeasti 
löydettävissä

2) tiedon laatu vaihtelee

3) tiedon tuottamisessa tehdään paljon päällekkäistä työtä

portaali tuo julkisin varoin tuotetun ja ylläpidettävän terveystiedon laajasti 
eri tahojen  hyödynnettäväksi.

portaali myös tehostaa uudenlaista yhteistyötä ja hankkeiden koordinointia 
terveyden edistämisen toimijoiden kesken.
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Terveyden edistämisen keskuksen 128 jäsenyhteisöä (1)
• A-Kiltojen Liitto ry 
• A-klinikkasäätiö
• Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry 
• Allergia- ja Astmaliitto ry 
• Alzheimer-keskusliitto ry 
• Aseman lapset ry 
• Asumisterveysliitto AsTe ry 
• Biologian ja maantieteen opettajien liitto 

BMOL ry 
• Eläkeliitto ry 
• Elämä On Parasta Huumetta ry 
• Elämäntapaliitto ry 
• Ensi- ja turvakotien liitto ry 
• Epilepsialiitto ry 
• Erikoishammasteknikkoliitto ry 
• Filha ry 
• Finanssialan Keskusliitto ry 
• Finlands Svenska Marthaförbund r.f. 
• Folkhälsans Förbund r.f. 
• Hengitysliitto HELI 
• HIV-säätiö / Aids-tukikeskus
• Huoltoliitto ry 

• Huumeitta ry 
• Iholiitto ry 
• Ikäinstituutti 
• Invalidiliitto ry 
• Irti Huumeista ry 
• Jyväskylän Seudun PÄIHDEPALVELUSÄÄTIÖ
• Kalliolan Kannatusyhdistys ry 
• Kataja - Kestävän parisuhteen kasvu ry 
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
• Kehitysvammaliitto ry 
• Keliakialiitto ry 
• Kotimaiset Kasvikset ry 
• Kotitalousopettajien liitto - Hushållslärarnas 

förbund ry 
• Kuulonhuoltoliitto ry
• Kynnys ry - Itsenäisen Elämän Keskus 
• Lapsi 2000 ry 
• Lastensuojelun Keskusliitto
• Leipätiedotus
• Liikenneturva
• Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

LIKES 
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• Liikunnan ja kansanterveyden 
edistämissäätiö LIKES 

• Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry 
• Liikuntatieteellinen Seura ry 
• Lomayhtymä ry 
• Luontaistuotealan Keskusliitto ry 
• Maa- ja kotitalousnaisten Keskus 
• Maito ja Terveys ry 
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry 
• Marttaliitto ry 
• Mielenterveyden Keskusliitto ry 
• Miessakit ry 
• Miina Sillanpään Säätiö
• Munuais- ja maksaliitto ry 
• Myllyhoitoyhdistys ry 
• Naistenkartano ry 
• Neurologiasäätiö
• Non Fighting Generation ry 
• Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf. 
• Nyyti ry 

• Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto ry
• Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus ry 
• ProMama ry ProMama rf 
• Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry 
• Raittiuden Ystävät ry 
• Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry 
• Ryhmätyö ry 
• Samfundet Folkhälsan rf 
• Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry 
• Sexpo säätiö
• Sininauhaliitto 
• Sosiaalipedagogiikan säätiö
• Soveltava Liikunta SoveLi ry 
• Stop Huumeille ry 
• Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 
• Suomen Apteekkariliitto - Finlands 

Apotekareförbund 
• Suomen ASH ry 
• Suomen Diabetesliitto ry 
• Suomen Farmasialiitto ry

Terveyden edistämisen keskuksen 128 jäsenyhteisöä (2)
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• Suomen Fysioterapeutit - Finlands 
Fysioterapeuter ry

• Suomen fysioterapia- ja kuntoutusyrittäjät 
FYSI ry 

• Suomen Hammaslääkäriliitto ry 
• Suomen Joogaliitto ry 
• Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliitto ry 
• Suomen Kilpirauhasliitto ry 
• Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 
• Suomen Kuurosokeat ry 
• Suomen Kätilöliitto ry 
• Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry 
• Suomen Latu ry 
• Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto 
• Suomen Lääkäriliitto 
• Suomen Mielenterveyshoitoalan Liitto ry 
• Suomen Mielenterveysseura ry 
• Suomen Migreeniyhdistys ry -

Migränföreningen i Finland rf 
• Suomen MS-liitto ry 
• Suomen Osteoporoosiliitto
• Suomen Parkinson-liitto ry

• Suomen Parkinson-liitto ry
• Suomen Punainen Risti 
• Suomen Reumaliitto ry 
• Suomen Sairaanhoitajaliitto ry 
• Suomen Selkäliitto ry 
• Suomen Sydänliitto ry 
• Suomen Syöpäpotilaat 
• Suomen Syöpäyhdistys ry 
• Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry 
• Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry 
• Suomen Työterveyshoitajaliitto ry 
• Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry 
• Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto 
• Suomen Valkonauhaliitto - Förbundet Vita Bandet 

i Finland ry 
• Suomen Vanhempainliitto 
• Suomen Voimisteluliitto Svoli 
• Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto ry 
• Svenska pensionärsförbundet r.f. 
• Syömishäiriöliitto - SYLI ry 
• Tartuntatautiliitto ry
• Terveys - Hälsan ry

Terveyden edistämisen keskuksen 128 jäsenyhteisöä (3)
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Terveyden edistämisen keskuksen 128 jäsenyhteisöä (4)
• Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys ry 
• Tukinainen ry 
• Työterveyslaitos 
• Työturvallisuuskeskus 
• UKK-instituutti 
• Urheilulääketieteen säätiö
• Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 
• Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry 
• Väestöliitto ry 
• YAD Youth Against Drugs ry 
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Tekryn on yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on muun muassa:

”edistää järjestöjen keskinäistä sekä niiden ja muiden terveyttä edistävien ja sen kehittämistä
edistävien ei-kaupallisten yhteisöjen yhteistyötä sekä järjestöjen, viranomaisten ja muiden ei-
kaupallisten ja soveltuvilta osin yritysten välistä yhteistoimintaa”.

(Lähde: Tekryn säännöt. 2 §)
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Terveyden edistämisen keskus ry
Karjalankatu 2 C 63, 00520 HELSINKI
puh. (09) 7253 0300, faksi (09) 7253 0320
etunimi.sukunimi@tekry.fi
www.tekry.fi
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