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Soste: Tulevaisuuden kunta – järjestöt mukana 

Turun kaupungin 
hyvinvointitoimialan 
kumppanuussopimukset



Strateginen ohjelma:

Hyvinvointi ja aktiivisuus



Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen 
1/2

Puitteet kaupunkilaisten hyvinvoinnille luodaan laaja-alaisella 
yhteistyöllä, jossa:

• palveluohjauksen kehittämisessä hyödynnetään ulkopuolisia 
yhteistyökumppaneita 

• kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaedellytyksiä 
vahvistetaan kumppanuuksilla ja avustuspolitiikan 
uudistamisella strategian tavoitteita tukeviksi



Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen 
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• kaupungin omaa toimintaa ja tehtäviä arvioidaan jatkuvasti 
ja soveltuvia toimintoja voidaan siirtää kolmannen sektorin 
toimijoiden toteutettavaksi kumppanuuteen perustuen 

• kaupungin hallinnoimia sisä- ja ulkotiloja avataan 
kuntalaisten sekä yhteisöjen käyttöön ja niiden käyttöä 
helpotetaan

• kaikki kaupungin tilat arvioidaan laajemman hyödyntämisen 
näkökulmasta. 



Aktiivinen kaupunkilainen 1/2

Aktiivisella harrastamisella on yhteys parempaan koettuun 
terveyteen ja hyvän elämän kokemuksiin  

oTuetaan aktiivista elämäntapaa luomalla edellytyksiä 
omatoimiselle aktiivisuudelle

oToteutetaan palveluja yhteistyöllä kansalais- ja 
järjestötoiminnan kanssa

oAktiivista elämäntapaa edistävät palvelut kohdennetaan 
hyödyntämällä paremmin asiakas- ja asukastietoa
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oVahvistetaan aluenäkökulmaa asuinalueiden 
ominaispiirteitä hyödyntämällä

oOsallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, 
toteuttamista ja päätöksentekoa

oTurun asemaa eurooppalaisena kulttuurikaupunkina ja 
kaupunkikulttuurin edelläkävijänä vahvistetaan 
kehittämällä uudenlaisia kulttuuriin osallistumisen 
muotoja

oHyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus 
elämäntavaksi



Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta 

päätti 15.9.2015 kokouksessaan 

järjestöyhteistyön kehittämistä tukevista 

toimenpiteistä, joita ovat avustustoiminnan 

linjaukset, tilaratkaisut ja soveltuvien toimintojen 

siirto järjestöjen hoidettavaksi. 



Kolme painopistealuetta:

1. AVUSTUSTOIMINTA JA 

KUMPPANUUSSOPIMUKSET

2. TILARATKAISUT

3. TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ 

Julkisen ja kolmannen sektorin 

yhteistyö Turun kaupungin 

hyvinvointitoimialalla



Hyvinvointitoimialan kohdennetut 
avustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää kohdennettuja avustuksia 
yhdistyksille ja järjestöille vuosittain.

Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä 
tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja järjestöille.

Lähtökohtaisesti yhdistysten toiminnan tulee olla kaupungin omia 
toimintoja tukevaa tai sitä täydentävää.

Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta lokakuussa.



Hyvinvointitoimialan erityisavustukset

Hyvinvointitoimiala myöntää erityisavustuksia järjestöille kaksi kertaa 
vuodessa. 

Erityisavustukset ovat tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon kohdennettuja 
avustuksia. Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämiä yksittäisiä tapahtumia 
tai kertaluonteista toimintaa.

Avustuksen suuruus on käyttötarkoituksesta riippuen 300–1000 euroa. 

Avustus myönnetään samalle yhdistykselle vain kerran kalenterivuoden 
aikana.

Haku tapahtuu kahdesti vuodessa: maaliskuussa ja lokakuussa.



Hyvinvointitoimialan ja järjestöjen 
kumppanuussopimukset

Vuoden 2017 aikana hyvinvointitoimiala on solminut 15:n 
järjestön kanssa kumppanuussopimukset.

Sopimukset on tehty palvelualueiden toimintaa oleellisesti 
tukevien järjestöjen kanssa. Palvelualueet arvioivat, mitkä 
järjestöt ovat tällaisia ja määrittelevät sopimuksen 
sisällön yhdessä järjestötoimijoiden kanssa.

Kumppanuussopimukset voivat olla keskenään 
erityyppisiä riippuen yhteistyönmuodoista ja toiminnan 
kehittämislinjauksista.
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Tilojen luovutukseen liittyvä yhteistyö

Järjestöt voivat vuokrata hyvinvointitoimialan tiloja käyttöönsä. 
Tiloja luovutetaan tilapäiseen tai jatkuvaan käyttöön 
(vakiovuorot). 

Järjestölle, jonka toiminta tukee vahvasti sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa, annetaan tila ilman rahallista 
vastiketta. Tällöin järjestön kanssa tehdään yhteistyösopimus, 
jossa kuvataan millä tavalla järjestön toiminta tukee 
täydentää hyvinvointitoimialan omaa toimintaa. 

Tiloja ei ole vuokrattavissa täysiaikaiseen, esim. toimisto tai 
varastokäyttöön.
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JÄRJESTÖJEN KÄYTTÖÖN SOVELTUVAT TILAT

HYVINVOINTITOIMIALALLA

Tilatyyppi Lukumäärä

Juhlasali tms. 8-10

Kokoustilat 10-12

Kerho- tms. tila 10-12

Kuntosali 6

Liikuntatila 3

Sauna/sauna+uima-allas 4/2



Järjestöjen käytössä olleet 
hyvinvointitoimialan tilat vuonna 2017

• Vuodelle 2017 tehtiin tilayhteistyösopimus 33 järjestön kanssa

• Järjestöt käyttivät hyvinvointitoimialan tiloja viime vuonna yli 13 000 h 
yhteistyösopimuksella (0 € vuokra).

• Seuraavat sopimukset kaudelle syksy 2018-kevät 2019 tehdään kevään ja 
kesän 2018 aikana.

• Tämän lisäksi tiloja vuokrattiin:

• Luokka 2 vuokralla (Sos., terv., eläk., vammaisjärjestö) noin 630 h

• Luokka 3 vuokralla (Muut järjestöt, yritykset, yksityishenkilöt) noin 290 h



Kaupungin ja järjestöjen yhteistyö: Hyton
lausunnot avustushakemuksiin

Järjestöjen, jotka hakevat STEAlta tai muulta rahoittajalta 
avustusta, ja jotka haluavat uuden hankkeen puitteissa tehdä 
yhteistyötä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kanssa, on 
mahdollisuus saada hyvinvointitoimialalta hankkeeseen lausunto.

Lausunnot pyydetään toimittamaan keskitetysti hyvissä ajoin 
ennen hakuajan loppua 

Vuonna 2017 kirjoitettiin yhteensä 35 lausuntoa järjestöjen 
avustushakemuksiin.
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• Korkea aika murtaa julkisen ja kolmannen sektorin raja-
aitoja

• Tarkoitus tehdä toiminnasta entistä läpinäkyvämpää ja 
turkulaisten tarpeisiin vastaavaa

• Rehellinen vuoropuhelu ja aito yhteistyö keskiössä!

• Lue lisää esim.: http://www.turku.fi/uutinen/2017-04-
10_kumppanuudesta-hyotyy-seka-jarjesto-etta-kaupunki

• Halin J, Hellstén K & Suominen K. Yhteistyöstä 
kumppanuudeksi – Turun kaupunki ja järjestöt hyvinvointia 
edistämässä. Kuntoutus-lehti (3–4/2017), 64–69.



Yhteistyö 2/2
Syksyllä 2017 Varsinais-Suomessa käynnistetyn tiekarttatyöskentelyn tavoitteena on 

luoda paremmat edellytykset yhdistysten muodostaman kentän ja muiden maakunnan 

toimijoiden väliselle yhteistyölle tunnistamalla toimijoiden väliset jaetut intressit ja 

yhdistämällä voimat tavoitteiden toteuttamiseksi.

Maakunnallinen järjestöyhteistyömalli- ja -tiekarttatyö on osa Varsinais-Suomen 

maakuntastrategiaa ja maakuntaohjelmaa 2018–2021, jossa järjestöyhteistyön 

kehittäminen mainitaan yhdeksi maakunnan kehittämisen toimenpiteistä. Se ennakoi 

tulevaa maakuntauudistusta ja sen tuomia uudenlaisia yhteistyötarpeita ja 

mahdollisuuksia.

Tiekartassa esitellyt yhteiset painopisteet, tavoitteet, teemakokonaisuudet ja toimenpiteet 

on tunnistettu tiekarttatyöhön osallistuneiden varsinaissuomalaisten järjestöjen, 

yhdistysten ja kuntien edustajien keskinäisessä keskustelussa.



Kiitos!
Järjestöasioihin liittyvät kysymykset:

Jaana Halin: jaana.halin@turku.fi

Jenni Tähkävuori: jenni.tahkavuori@turku.fi


