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Yhteisöllisyyden, 
hyvinvoinnin 
ja asuinalueiden 
tasapainoisen 
kehityksen 
kärkihanke



Yhteisöllinen 
Turku
• Hankkeen ydin on yhteisöllisyys ja 

osallisuus.

• Kärkihanke on rakennettu 

pormestariohjelman mukaisista 

toimenpideohjelmista ja teemoista:

– yksinäisyyden vähentäminen 

– mielenterveyden tukeminen 

– kotouttaminen 

– syrjäytymisen ehkäisy 

– liikkuminen ja harrastaminen 

– lähiöiden kehittäminen 



Lähtökohtia
• Yhteisöllinen Turku on yhdessä tekemistä ja 

yhdessä kasvamista. 

• Visaisia ja toisiinsa tiivisti liittyviä ilmiöitä ei 

ratkaista yhden näkökulman kautta, vaan 

tarvitaan joukko toimenpiteitä ja tiivistä 

yhteistyötä. 

• Kärkihanke koostuu koko kaupunkia 

koskevista toimista ja toteutetaan 

poikkihallinnollisesti yhdessä järjestökentän, 

asukkaiden ja yritysten kanssa. 
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Lähtökohtia
• Kärkihankkeeseen on valittu toimia, jotka ovat 

jatkossakin kaupungin tehtäviä, tukevat 

perustoimintaa ja vetovoimaa. 

• Toimenpideohjelmat kokoavat yhteiseen 

vuoropuheluun hankkeen kärkitoimien lisäksi 

myös muun perustoiminnan kehittämisen, kuten 

lähiöohjelman, tulevaisuuden sotekeskus -

hankkeen ja koulumaailman kehittämisen. 

• Ilmiöihin vaikuttamisella voidaan saavuttaa isoja 

inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia. 

Esimerkiksi liikkumattomuuden kustannukset 

ovat Turussa vuositasolla 112-260 milj. € ja 

syrjäytymisen kustannukset jopa 1 milj. € yhtä 

syrjäytynyttä nuorta kohti elinkaaren aikana.
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Lukuja ilmiöiden takana

Suurin osa 
turkulaisista 

voi hyvin, 
mutta 

hyvinvointi 
jakautuu 

epätasaisesti

55 % turkulaisista 

kokee elämänlaatunsa hyväksi

(Finsote 2020).

41% turkulaisista 

liikkuu viikoittain säännöllisesti 

terveysliikuntasuosituksen 

mukaisesti (Finsote 2020).

14 % turkulaisista 

kokee itsensä yksinäiseksi 

(Finsote 2020).

2701turkulaisista nuorta on syrjässä tai 

vaarassa syrjäytyä (Me-säätiö, 2020).

86 % turkulaisista 

on tyytyväisiä asuinalueensa 

olosuhteisiin (Finsote 2020).

18 % turkulaisista on käyttänyt 

terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi 

viimeisten 12 kuukauden aikana (Finsote 2020). 



Yhteisöllinen

Turku

Tavoitteet Visio
• Yhteisöllisyyttä luodaan ja ilmiöitä 

ratkotaan yhdessä asukkaiden ja 

kaikkien toimijoiden kanssa koko 

kaupungissa ja asuinalueilla.

• Kuntalaisten voimavarat vahvistuvat, 

yksinäisyys vähenee ja mielenterveyttä 

suojaavat tekijät lisääntyvät. Jokainen 

kohdataan aidosti ja tulee kuulluksi.

• Osaamisen verkostoa kehittämällä 

aktivoidaan turkulaisia liikkumaan 

oman terveytensä kannalta sopivasti.

• Jokaisen alueen erityispiirteet ovat 

pohja, jolle yhdessä rakennetaan 

kasvua lähiöohjelman ja lähiövision 

kautta.

• Yhteiset mittarit ja aktivoiva viestintä 

tukevat kaikkia hankkeen osa-alueita

Yhteisöllinen Turku on yhdessä tekemistä 

ja yhdessä kasvamista. Se on iloinen, 

aktiivinen ja ystävällinen paikka, johon 

halutaan muuttaa muualtakin.

Yhteisöllisen Turun asuinalueet 

kukoistavat omaleimaisina. Turkulaisilla 

on voimavaroja ja osaamista edistää 

omaa ja yhteisön hyvinvointia. 

Yhteistuumin suunnitellut oman alueen 

harrastukset, viihtyisät arkiympäristöt ja 

yhteisölliset avoimet tilat mahdollistavat 

liikkumisen, kohtaamisen ja kestävän 

kasvun tuleville vuosille. Kaupunki ja 

kolmas sektori ovat kaupunkilaisten 

kumppaneina.

Yhteisöllinen Turku on elinvoimainen, 

kaunis, kestävä ja inklusiivinen.
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KÄRJET

Hyvän mielen Turku

Liikkuva Turku

Uudistuvien lähiöiden Turku



Hyvän mielen Turku

Ilmiölähtöinen 

tarkastelu

Toimenpiteet Aikataulu

Toimenpideohjelmat, pilotit ja 

arviointi keinoista, joilla vahvistetaan 

mielenterveyden voimavaroja, ehkäistään 

yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä vauhditetaan 

kotoutumista perustoimintaa kehittämällä.

2022

Uudet mallit osallistuvaan suunnitteluun 

sekä aktivoivaan yhteisötyöhön ja 

viestintään asukkaiden kanssa

2022-2025

Ilmiölähtöinen tarkastelu osana 

pormestarimallia. Sisältyy ilmiöpohjaiset 

tilannekuvat, yhteistyö- ja johtamisrakenne ja 

ilmiöpohjaisen budjetoinnin pilotointi.

2023-2025



Mielen

hyvinvointi

Syrjäyty-

misen

ehkäise-

minen

Yksinäi-

syyden

vähentä-

minen

Toimenpiteet Aikataulu

Kaupunkitasoinen ehkäisevän mielenterveystyön toimintamallin käyttöönotto 

kansallisen ja paikallisen vertailukehittämisen avulla sote-uudistuksen yhteydessä

Luodaan 2022

Pilotoidaan 2023

Kuntalaisten mielen voimavarojen vahvistaminen koulutuksien ja pilottien avulla
a. mt-koulutukset asukkaille, järjestötoimijoille ja kunnan ammattilaisille

b. koulutuksen pysyvien rakenteiden ja kouluttaja- ja konsultaatioverkoston luominen

c. lasten ja nuorten tunnetaitoja ja mielen voimavaroja vahvistavien toimintamallien juurruttaminen

d. uusien rakenteiden luominen ja toimien pilotointi työikäisille ja ikääntyville

• eläkevalmennus, omaishoitajien voimavarat

a. 2022-2025

b. 2024-2025

c. 2023-2025

d. 2022-2025

Tykkää turkulaisesta! -toiminnan laajentaminen järjestösektorin ja seurakunnan kanssa
• Tutkimuslähtöinen kansallinen vertailukehittäminen ja hankkeistus

2022-2025

Järjestöyhteistyön toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto 
Malli 2022 

Käyttöön 2023

Asukkaiden olohuoneet -konseptin rakentaminen järjestöjen kanssa asuinalueille
Pilotti 2022

2023-2025

Nuorten palveluohjausmallin rakentaminen 2022-2024

Ehkäisevän päihdetyön uudet mallit lapsille, nuorille ja huoltajille
• Kaupungin lakisääteisen työn rakentaminen sote-uudistuksen yhteydessä

2022-2025

Hyvän mielen Turku



Yhdessä

tekeminen

Toimenpiteet Aikataulu

Osallistavan toimenpideohjelman laatiminen yhdessä 

seurojen ja yhdistysten kanssa ja verkoston aktivointi 

liikkumisen tueksi – Toteutuksen tukena kansalliset 

ikäryhmäkohtaiset liikkumisohjelmat

2021-2022

Toimet eri ikäryhmille yhteistyössä 

liikuntaseurojen, yhdistysten ja yritysten kanssa

• Lasten ja nuorten harrastamisen Suomen 

mallin edistäminen ja Kivakesä kulmilla -

toiminnan vakiinnuttaminen

• Työikäisten palveluiden kehittäminen –

hyödynnetään työikäisten 

kansallista liikkumisohjelmaa

• Ikääntyvien voitas-toiminnan laajentaminen 

ja alueellisten liikuntaryhmien kehittäminen

2022-2024

Palveluviestintä kuntalaisten liikkumisen aktivoinnin 

työkaluksi
2022-2025

Liikkuva Turku



Yhdessä

tekeminen

Toimenpiteet Aikataulu

Seurojen avustusjärjestelmän 

uudistaminen takaamaan lajien, sukupuolten ja 

asuinalueiden välinen tasa-arvo – lisäämään liikettä ja 

seurojen kykyä ja osaamista liikuttaa

Siirtyminen harrastesetelimalliin lasten ja nuorten 

osalta, digitaalisen asiakastilin luominen, lasten 

liikunnan osaamiskeskus

2021-2023

Liikuntapaikkaverkkosuunnitelman 

linjaukset tukemaan väestön omatoimisen 

fyysisen aktiivisuuden lisääntymistä mm. 

lähiliikunnan mahdollisuuksien vahvistaminen 

asuinalueille, sekä tukemaan paremmin väestön 

ohjatun liikuntaharrastamisen mahdollisuuksia kaupungin 

ja yksityisen tahojen, kuten liikuntaseurojen ja 

heidän taustayhteisöjenyhteistyöllä laajentuvassa

liikuntapaikkaverkostossa

2021-2022

Liikkuva Turku



Laaditaan, vastuutetaan ja resursoidaan toteuttamisohjelmat

Toteuttamisen askeleet Uudistustoimenpiteet

Luodaan lähiökohtaisesti profiloituvat toimenpidesuunnitelmat

Etsitään lähiökohtaiset 
kumppanit

Tunnistetaan lähiökohtaiset tarpeet ja 
mahdollisuudet.

LÄHIÖVISIO Yleinen tulevaisuuskuva elämästä ja asumisesta huomisen 
lähiöissä elinvoima ja segregaation ehkäisy huomioiden

Tehdään visionäärisesti yhdessä asukkaiden, suunnittelijoiden, yritysten 
ja tutkijoiden kanssa

Tulevaisuuden Turkua tehdään 

yhdessä nykyisten ja tulevien 

asukkaiden kanssa. 

Hyödynnetään ajantasaista dataa 

sekä tutkimustietoa. 

Vastataan suunnittelu- ja rakennusalan 

kiinnostukseen toimia 

monikumppanimallilla. 

Visiotyö käynnistetty 

loppuvuonna 2021.

Uudistuvien lähiöiden Turku

Toimenpiteet ja prosessi



Uudistuvien lähiöiden Turku

Eteneminen

Lähiövision 
hyväksyntä

SWOTit

alueista

2022

Kohdealueiden 
valinta

Toimenpide-
suunnitelmien 
hyväksyntä + 

resurssit

Kehityshankkei-
den käynnistys

2023

Uusien 
kohdealueiden 

valinta

Toimenpide-
suunnitelmien 
hyväksyntä + 

resurssi

Kehityshankkei-
den käynnistys

2024

Jatkuvaa 
toimintaa

Lähiövision 
päivitystarve

2025

• Valtakunnalliseen lähiöohjelmaan valitut kohdealueet (Runosmäki, Pansio-Perno ja 

Lauste) toimivat pilotteina.

• Pilotit viedään päätöksentekoon kehityssuunnitelmiensa mukaisesti.

- Tavoitteet ja toimenpiteet voivat liittyä esim. palveluihin, kaupunkirakenteeseen tai 

yhteisöllisyyteen  

- Mahdolliset kumppanuudet

Painopiste 

segregaation 

ehkäisemisessä


