
Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen 
kunnissa 



Kuntien tehtävä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä
• Kuntalain 1§ määrittelee kunnan tehtäväksi kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistämisen

• Paljon erillislainsäädäntöä, kuten nuorisolaki, laki oppilashuollosta, 

liikuntalaki, ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki 

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä





Valtioneuvoston periaatepäätös 17.6.2020

Myös valtionhallinnon tasolla hyte-painotus ja laajuus on kasvanut.

• Kaikille mahdollisuus osallisuuteen: osallisuus liittyy oleellisesti yhdenvertaisuuteen

• Hyvät arkiympäristöt: hyvä arkiympäristö on terveellinen, turvallinen, esteettinen ja 

esteetön

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut: ihmiset tarvitsevat 

hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimia sekä laadukkaita ja yhdenvertaisia 

palveluita

• Päätöksenteolla vaikuttavuutta: päätöksentekijät edistävät hyvinvointia, terveyttä ja 

turvallisuutta sekä vähentävät eriarvoisuutta kaikilla päätöksenteon tasoilla

Linkki periaatepäätökseen: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -

valtioneuvoston periaatepäätös

https://stm.fi/documents/1271139/20825107/Hyvinvoinnin+terveyden+ja+turvallisuuden+edist%C3%A4minen+2030+-+valtioneuvoston+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_F2020.pdf/66e90eeb-138e-b6b3-9b68-83232c174240/Hyvinvoinnin+terveyden+ja+turvallisuuden+edist%C3%A4minen+2030+-+valtioneuvoston+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_F2020.pdf
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Kaupunkistrategia 

Turku 2030-luvulla

Kv 14.2.2022



Visiomme

Turku kutsuu kaikki osallistumaan 

elämyksiin, työhön, edelläkävijyyteen ja 

kestävään kasvuun – elämään 

elämänsä parasta aikaa. 



Kuva: iStock

Hyvinvoivat
asukkaat

Kuuntelemme ja kohtaamme kaupunkilaisia 

sekä tarjoamme aitoja keinoja osallistua ja 

vaikuttaa päätöksentekoon. 

Huolehdimme, että turkulaisilla on voimavaroja 

ja mahdollisuuksia valita terveellisiä elämän-

tapoja sekä edistää yhteisön hyvinvointia. 

Turku on kaikkia turkulaisia varten. 



Kaupunki ja sen palvelut ovat olemassa kaupunkilaisia 

varten. Lupaamme, että vuonna 2030 turkulaiset ovat 

kaikkein tyytyväisimpiä suurten kaupunkien asukkaita. 

Jotta tavoite voi toteutua, sitoudumme arvoihin, 

jotka ohjaavat toimintaamme joka päivä. 

• Asukas- ja asiakaslähtöisyys

• Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus

• Uudistuminen ja yhteistyö

Kaupungin arvot



Johtamisjärjestelmän ja 
ajattelutavan muutos 
hyvinvointityön tukena



Siirtyminen tuotantosiiloista 
asiakaskeskeisiin palveluprosesseihin
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuualue
Vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauksesta, kehittämisestä sekä seurannasta kaupungin 
järjestämisvastuulle kuuluvissa palveluissa, johtamisessa ja muussa kaupunkisuunnittelussa.

Tärkeimmät tehtävät:
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
kokonaiskoordinaatio

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus, kehittäminen ja koordinointi 
kaupunkiorganisaatiossa

Osallisuus Osallisuustyön koordinointi ja kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa ja asukaslähtöisen 
osallisuuden tukeminen. 

Esteettömyys Esteettömyystyön toimeenpano ja kehittäminen kaupunkiorganisaatiossa. Seudullisen 
yhteistyösopimuksen mukaiset toimet.

Aluetyö Turun kaupungin aluetyön ja alueosallisuuden kehittäminen sekä alueellisten 
yhteistyöverkostojen koordinointi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toimeenpanon tuki kaupunkiorganisaatiossa sekä 
toimikunnan esittelijän tehtävät.

Järjestöyhteistyö sekä kansallinen ja 
kansainvälinen hyte-sidosryhmätyö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä järjestöyhteistyö sekä toimiminen hyte-
verkostoissa kuten Terve kunta ja WHO.

Hyvinvointiviestintä ja hanketyö Kuntalaisia aktivoiva hyvinvointiviestintä ja hyte-hankkeiden toteutus.



Pormestarien Turku –
Toiminnan vuosikymmen
Turun kaupungin pormestariohjelma 2021–2025



Kuva: Esko Keski-Oja

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 



Asukasbudjetti

Asukasbudjetissa valta on sinulla. Miten kolme miljoonaa euroa kaupungin 

budjetista pitäisi käyttää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi?





Tilannekuvajohtaminen



Tietopohja –case lapset, nuoret ja perheet

• TerveSuomi (perheet): Kysely 2022, suuraluetulokset 2023-2024

• Kouluterveyskysely: tulokset 2021 ja 2023, suuraluetulokset 2022

• TerveMoniSuomi (perheet): Kysely 2022, suuraluetulokset 2023

• Pyll (perheet): tulokset suuralueittain 2022

• Laatukysely: joka toinen vuosi

• Alueellinen päihdekysely 2021

• Puhti eli palvelutuotannon ulkopuolinen tieto: käytössä, jatkosopimus 2023-

• Syrjäytymisen ilmiön mittaristo https://www.turku.fi/nuorten-syrjaytyminen-ilmion-mittarit

• Koonti koronan vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin 2020-2021

• Klusterianalyysi kouluterveyskyselyn pohjalta: tuotettu 2019 tiedoista

• Palvelutuotannon tieto

• Kuntalaisten kokemustieto: palautepalvelu, asukasbudjetti, lava, järjestöjen kenttätieto

• Ammattilaisten kenttätuntemus, toimijoiden tilastot 

https://www.turku.fi/nuorten-syrjaytyminen-ilmion-mittarit


Nuorten häiriökäyttäytyminen
tilannekuvajohtamisprosessin pilotointi 

Nykyiset tekemiset

Nykyisten tekemisten 
koonti ja yhteinen tulkinta

Tilannekuvajohtamisen mallin viimeistely ja dokumentointi (Ambientia)

30.6 15.924.5

Datan/tiedon kerääminen (CSC)

Eteneminen mallin 
käyttöönotossa ja 

tarvittavien roolien sekä 
johtamisfoorumien 

määrittely

Integrointi?

Nykyiset tekemiset ?

19.4

Nuorten pahoinvoinnin kokonaistarkastelu ja organisointi

Olemassa oleva tieto kasassa

Toimenpiteiden 
yhteinen priorisointi

Toimenpiteiden 1. 
seurantapiste ja 
jatkopriorisointi

Kärkihanke

Järjestäminen ja tietopalvelut

Järjestäminen

Tietopalvelut

Tilannehuone 
käynnistyy



Mitkä ovat keskeiset 
hyte-yhteistyötarpeet 
kunta – hyvinvointialue?



Tietopohja ja yhteisen 

suunnan varmistaminen

Kaupunkitasoiset arvot ja 

keinot

Mahdollistaminen; aktiivinen 

asukas ja turvallinen ympäristö

Yhdyspintatyö

Koordinaation kautta rakennetaan 

palveluketjut niin, että kuntalaisen 

tarpeisiin pystytään vastaamaan jo 

varhaisessa vaiheessa.

Kuntalaiset saavat tietoa palveluista 

tarpeensa mukaan. Kuntalaisten ja 

henkilökunnan tietoja ja taitoja 

hyvinvoinnin ja terveyden 

vahvistamisessa lisätään.

Kaupunkitasoinen ohjaus, kehittäminen 

ja koordinaatio:

• Ajattelun laventaminen ja koulutus

• Hyte-ohjaus, kehittäminen, 

koordinaatio

• Turku tekee hyvää –viestintä

• Ilmiölähtöisyys ja tiedolla johtaminen

• Kärkihankkeet

• Hyvinvointitalous, kestävä kehitys

Kuntalaisten tarpeita kuullaan 

monipuolisesti ja he pääsevät 

vaikuttamaan itseään koskeviin 

palveluihin. Tavoitteena ovat 

yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut. 

Yhteistyöllä kolmannen sektorin kanssa 

voidaan laajentaa kuntalaisille tarjottavia 

palveluita ja tukea.

Osallisuus ja järjestöyhteistyö sekä 

avustustoiminnan konsultointi:

• Osallisuustyö

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö

• Järjestöyhteistyö

• Esteettömyys ja saavutettavuus

Eri puolella Turkua asuville kuntalaisille 

luodaan viihtyisää ja aktivoivaa ympäristöä 

sekä mahdollisuuksia, tukipalveluita ja 

työkaluja fyysisen ja psyykkisen 

hyvinvoinnin turvaamiseksi ja aktiivisen 

arjen rakentamiseksi.

• Aluetyö eriytymisen vähentämiseksi ja 

hyvinvoinnin edistämiseksi

• Koettu turvallisuus

• Kävelyyn ja pyöräilyyn houkuttelu

• Liikkumiseen ja harrastamiseen 

aktivointi 

• Nuorisotyö

• Kulttuurihyvinvointi

• Kansalaistaidot ja elinikäinen oppiminen

Asukkaille luodaan edellytykset voida 

hyvin. Huomioidaan ja tuetaan tarpeen 

mukaan myös niitä, joilla on arjessaan 

enemmän haasteita. 

• Ehkäisevä mielenterveystyö

• Ehkäisevä päihdetyö

• Syrjäytymisen ja yksinäisyyden 

ehkäiseminen

• Asunnottomuuden hoito ja 

asumisneuvonta

• Nuorisotyöttömyys ja 

pitkäaikaistyöttömien aktivointi 

• Ruoka-avun järjestäminen

• Opiskelija- ja oppilashuolto

• Perhekeskustoiminta

Kaupunkitasoiset hyte-teemat uudessa Turussa (luonnos)


