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§ 197
Valtuutettu Seija Muurisen aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen hankkeesta

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet selvittää onko 
vanhuspalveluiden tarjoamassa päivätoiminnassa huomioitu riit-
tävästi 65-vuotta täyttäneiden vammaisten henkilöiden yksilölliset 
kuntoutustarpeet sekä selvittää kuljetusmaksuun liittyvät epä-
kohdat. Helsingissä päivätoimintaan sisältyy kuljetusmaksu, vaik-
ka asiakas kulkee päivätoimintaan omalla sähköpyörätuolillaan, 
inva-autolla tai toisen henkilön kuljettaman. (Sinikka Vepsä)

Käsittely

Valtuutettu Sinikka Vepsä ehdotti valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran 
kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet selvittää onko 
vanhuspalveluiden tarjoamassa päivätoiminnassa huomioitu riit-
tävästi 65-vuotta täyttäneiden vammaisten henkilöiden yksilölliset 
kuntoutustarpeet sekä selvittää kuljetusmaksuun liittyvät epä-
kohdat. Helsingissä päivätoimintaan sisältyy kuljetusmaksu, vaik-
ka asiakas kulkee päivätoimintaan omalla sähköpyörätuolillaan, 
inva-autolla tai toisen henkilön kuljettaman. (Sinikka Vepsä)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen 
ehdotuksen.

5 äänestys

Valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus 
EI

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet selvit-
tää onko vanhuspalveluiden tarjoamassa päivätoiminnassa huomioitu 
riittävästi 65-vuotta täyttäneiden vammaisten henkilöiden yksilölliset 
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kuntoutustarpeet sekä selvittää kuljetusmaksuun liittyvät epäkohdat. 
Helsingissä päivätoimintaan sisältyy kuljetusmaksu, vaikka asiakas 
kulkee päivätoimintaan omalla sähköpyörätuolillaan, inva-autolla tai toi-
sen henkilön kuljettaman.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanen, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva 
Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Mika Ebeling, 
Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jussi 
Halla-aho, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu 
Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Tapio Klemetti, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Terhi Koulumies, Heimo 
Laaksonen, Johanna Laisaari, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jenni 
Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima 
Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Pilvi 
Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Mauri Venemies, Sinikka 
Vepsä, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 2
Kati Juva, Joonas Kolehmainen

Tyhjä: 29
Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa 
Hernberg, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kive-
käs, Kauko Koskinen, Anna Laine, Seija Muurinen, Dani Niskanen, Mia 
Nygård, Hannu Oskala, Matias Pajula, Matti Parpala, Tuomas Ranta-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Sameli Sivonen, 
Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Mikko Särelä, 
Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa

Poissa: 7
Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Otto Meri, Silvia Modig, 
Jussi Niinistö, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Sinikka Vepsän ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 Lausunto 12.2.2019, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sen hanke, Vanhusneuvosto
3 Vanhusneuvoston_kannanotto_stadin ikaohjelmaan_19122018
4 Lausunto 14.2.2019, valtuutettu Muurisen aloite, Vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanketta.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunki-
laisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain mukaan 
kunnan keskeisiä tehtäviä. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa 
kuntaa edistämään ja ylläpitämään väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- 
ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta. Laki ikääntyneen väes-
tön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista (ns. vanhuspalvelulaki 980/2012) velvoittaa kunnan eri toimialoja 
toimimaan yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 on huomioitu hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen (HYTE) ja ikääntyneet helsinkiläiset. Strate-
gian mukaan Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
misen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. Edelleen jokaisella hel-
sinkiläisellä (nuorella, ikääntyneellä ja toimintarajoitteisella) on mahdol-
lisuus elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada siihen tarvit-
tava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa. Toimiva kaupunki on 
erityisesti ikääntyneiden sekä tukea ja apua tarvitsevien etu. Päämää-
ränä on tavoittaa entistä aiemmin apua ja tukea tarvitsevat kaupunkilai-
set, erityisesti heidät, jotka tarvitsevat paljon tukea tai hoitoa. Helsinki 
houkuttelee aktiivisesti ikäihmisiä liikkeelle liikunnan ja kulttuurin pariin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) johtamis- ja koordinoin-
tirakenne on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.5.2018 § 350. Uusi 
toimintatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis-
ta ja koordinointia osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen seu-
rantaa. Hyvinvointia ja terveyttä edistetään osana kaupungin talouden 
ja toiminnan vuosisuunnittelua. 
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HYTEn ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä sihteeristö ovat aloittaneet 
toimintansa syksyllä 2018. HYTE-ohjausryhmän (HYTE-ohry) tehtävä-
nä on ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa toi-
mialoilla ja verkostoissa sekä varmistaa, että tavoitteet ja toimenpiteet 
näkyvät vuosittaisissa toimialojen toimintasuunnitelmissa. HYTE-ohry 
on linjannut Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopis-
teet ja tavoitteet valtuustokaudelle. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja 
osallisuuden vahvistaminen on yksi painoalueista. Strategisesti keskei-
sistä teemakokonaisuuksista koostuu HYTE-verkosto, johon on koottu 
tehtäviltään samansuuntaisia ja -sisältöisiä monialaisia työryhmiä. Sta-
din ikäohjelma ja vanhusneuvosto ovat osa kaupungin HYTE-verkos-
toa.

HYTE-ohry ohjaa Helsingin hyvinvointisuunnitelman valmistelua. HY-
TE-ohry on linjannut kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman pää-
painopisteet hyvinvoinnin ja myös terveyden edistämiselle sekä niihin 
liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan. Lainsäädäntö määrittelee, 
että lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille on oltava kaupunginvaltuuston 
hyväksymät hyvinvointisuunnitelmat. Helsingissä kaupunkitason hyvin-
vointisuunnitelma sisältää nämä lainsäädännön velvoitteet.  Hyvinvoin-
tisuunnitelman lähtökohtana on helsinkiläisten hyvinvoinnin ja palvelu-
jen kuvaus. Nämä on kuvattu raporteissa Helsingin tila ja kehitys 2016 
sekä toimintaympäristöanalyysi 2017. Ikääntyneiden hyvinvointisuunni-
telma (Stadin ikäohjelma) tulee olemaan osa valtuustokaudelle tehtä-
vää kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa. Päävastuu ikääntyneiden hy-
vinvointisuunnitelman valmistelusta ja toteuttamisesta on kaupungin-
kanslian osallisuus- ja neuvontayksiköllä. Ikääntyneet osallistuvat oh-
jelman valmisteluun ja osallisuus näkyy myös ohjelman toteuttamises-
sa ja arvioinnissa. Valmistelua on tehty ja tehdään yhteistyössä van-
husneuvoston, kaikkien kaupungin toimialojen ja muiden keskeisten 
toimijoiden kanssa.

Stadin ikäohjelma kokoaa Helsingin kaupungin toimialat ja muut toimi-
jat yhteen sovituissa toimenpidekokonaisuuksissa, jolloin niiden edis-
täminen on aiempaa koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja asiakasläh-
töisempää. Eri toimijat tuovat asiantuntemuksensa yhteisten teemojen 
kehittämiseen ja  palvelumahdollisuudet saadaan hyödynnettyä laajasti 
ja monipuolisesti terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi sekä ta-
sa-arvon edistämiseksi. Sekä asukkaat että asiantuntijat tunnistavat 
samoja kehittämistarpeita ohjelman toimenpidekokonaisuuksissa. Sta-
din ikäohjelman toteuttaminen tukee väestön terveys- ja hyvinvointiero-
jen kaventamisen tavoitetta.

Stadin ikäohjelmassa on määritelty ohjelman keskeiset tavoitteet, toi-
menpiteet sekä seurannan mittarit. Päätavoitteiksi on alustavasti määri-
telty ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn paraneminen, 
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ikääntyneiden asumisolojen ja kotona asumisen mahdollisuuksien vah-
vistuminen, palvelujen laadun parantaminen ja ikääntyneiden mahdolli-
suuksien lisääminen aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tie-
donsaantiin. Stadin ikäohjelman toimenpiteitä toteutetaan eri toimialo-
jen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Stadin ikäohjelman seuraavalle toimintakaudelle alustavasti suunnitel-
tuja toimenpiteitä ovat mm. viestinnän parantaminen, kuten Seniori-in-
fon laajentaminen ja erilaisen digituen kehittäminen. Yli 75-vuotiaille 
järjestetään alueellista toimintaa yhteistyössä palvelukeskustoiminnan, 
liikuntapalvelujen, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminta koh-
dennetaan erityisesti alueille, joilla ei ole liikuntapalveluja tai -tiloja ja 
joiden sosioekonominen asema on heikko. Omaishoidon palveluja ke-
hitetään edelleen nykyistä sujuvammiksi ja monimuotoisemmiksi. Pal-
velut räätälöidään omaishoitajan ja hoidettavan tarpeen mukaan. 
Omaishoitajien vertaistukea järjestetään myös käyttäen etäyhteyksiä. 
Työssäkäyvien omaisten tukimuotoja kehitetään. Kaupungissa turva-
taan esteettömyys asumisessa, liikkumisessa ja palvelujen käyttämi-
sessä. Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta 
tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. Helsingin palvelujen kehittämi-
sessä huomioidaan muistiystävällisyys ja muut ikäihmisten erityistar-
peet. Osana toimialojen täydennyskoulutusta jatketaan henkilökunnan 
koulutusta muistisairaiden arjesta ja tarpeista sekä heidän kohtaami-
sestaan.

Kaupunginhallitus on 3.12.2018 § 790 hyväksyt liikkumisohjelman kah-
deksan tavoitealuetta ja mittarit ohjelman projektisuunnitelman mukai-
sesti sekä merkinnyt tiedoksi vuosien 2018–2021 toimenpidesuunni-
telman. Liikkumisohjelma on osaltaan kytketty kaupungin hyvinvointi-
suunnitelmaan. Ikääntyneiden liikkumisen edistämiseksi toteutetaan in-
novaatioprojekti Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin yliopis-
ton kanssa. Kaikki kaupungin toimialat ovat sitoutuneet kehittämis-
hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi liikkumisohjelman yhteyteen on pe-
rustettu ikääntyneiden, iäkkäiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä, 
joka seuraavan kolmen vuoden aikana selkeyttää eri toimijoiden rooleja 
ja toimintaa ikäihmisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, te-
hostaa viestintää ja vaikuttaa ikäihmisten palvelujen saavutettavuuteen. 
Sosiaali- ja terveystoimi on asettanut sitovaksi tavoitteekseen, että liik-
kumissopimuksen käyttöä kotihoidossa laajennetaan siten, että vähin-
tään 70 prosentille säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikku-
missopimus.

Helsinki oli mukana, osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa 
Ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihanketta (I&O), laatimassa Uuden-
maan opasta kunnille ”Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin 
tukemiseksi”. Opas on tehty tueksi kunnille vanhuspalvelulain mukai-
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sen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Työskentelyyn 
osallistui Uudenmaan ikääntyneiden palvelujen valmisteluryhmä, joka 
koostuu Uudenmaan kuntien vanhuspalvelujen johtavista virkamiehistä. 
Opasta voivat soveltaa kaikki Suomen kunnat.

Uusi HYTE-rakenne ja HYTE-suunnitelma tekevät toiminnasta aiempaa 
suunnitelmallisempaa ja auttavat myös ikääntyneiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen toteuttamista. Aloitteessa esitetyt toimenpiteet 
ovat jo toteutumassa. Kaupunginhallitus ei näe erillistä ikääntyneiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanketta tarpeelliseksi.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Seija Muurisen aloite
2 Lausunto 12.2.2019, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sen hanke, Vanhusneuvosto
3 Vanhusneuvoston_kannanotto_stadin ikaohjelmaan_19122018
4 Lausunto 14.2.2019, valtuutettu Muurisen aloite, Vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 176

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 06.05.2019 § 310

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Seija Muurisen aloitteen lop-
puun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 12.02.2019 § 32

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että aloitteessa esitetty erilli-
nen ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma ei 
ole sellaisenaan kannatettava.

Lisäksi lautakunta toteaa, että mikäli maakuntauudistus toteutuu ja so-
siaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnalle, on myös kulttuurin ja 
vapaa-ajan sektorille luotava toimivat yhteistyörakenteet maakunnan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen ikääntyneiden palvelujen edistämisen ja 
kehittämisen osalta.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 yksi kärkihanke on luoda 
kaupunkiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) yhteistyöra-
kenteet. HYTE-johtamisjärjestelmä hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 
16.5.2018. HYTE-työn virkamiesvalmistelua johtaa ohjausryhmä. Tä-
män ohjausryhmän työn tuloksena Helsingin kaupungille on päätetty 
laatia yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämissuunnitelman. 
Tähän suunnitelmaan sisällytetään kaikki erilliset lakisääteiset hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen ohjelmat, mukaan luettuna ikäänty-
neiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma. Erillinen ikään-
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tyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma ei tästä syystä 
ole sellaisenaan tarpeen.

Helsingin hyvinvointisuunnitelma kokoaa ja ohjaa kaupunkiyhteisiä te-
koja kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Helsingin 
hyvinvointisuunnitelma on konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää 
tavoitteet, toimenpiteet, oletetut vaikutukset, seurannan sekä toimenpi-
teiden vastuutahot eri toimialojen ja verkostojen näkökulmasta. Uudes-
sa suunnitelmassa HYTE-tavoitteet ja toimenpiteet ovat aiempaa näky-
vämpi osa toimialojen ja kaupunginkanslian talouden ja toiminnan vuo-
sisuunnittelua ja HYTE:ä toteutetaan niin toimialojen perustyössä kuin 
monialaisissa työryhmissä kaupungin HYTE-verkostossa, joissa osas-
sa on mukana järjestöjä ja muita kumppaneita, kuten esimerkiksi Van-
husneuvosto. 

Ikääntyneiden helsinkiläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
huomioidaan monilla tavoilla Helsingin kaupunkistrategiassa. Nyt val-
misteltavassa valtuustokauden HYTE-suunnitelmaluonnoksessa ikäih-
miset ovat yhtenä painopisteenä. Tämä HYTE-suunnitelmaluonnoksen 
painopiste muodostuu Stadin ikäohjelmasta, joka muodostaa kaupun-
gin lakisääteisen suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi (laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-
li- ja terveyspalveluista 5 §, ns. vanhuspalvelulaki). 

Stadin ikäohjelmaan on nostettu useita kaupunkiyhteisiä tavoitteita ja 
kehittämisteemoja. Useat toimenpiteet toteutetaan kaupunkitasoisesti, 
eli johdetaan usean toimialan yhteistyönä. Stadin ikäohjelmaan on valit-
tu sellaisia keskeisiä tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka olemassa olevan 
tiedon perusteella on arvioitu kaikkein vaikuttavimmiksi ja tärkeimmiksi 
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Stadin 
ikäohjelman toimintakokonaisuus toimii kaupungin suunnitelmana toi-
menpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintaky-
vyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden 
tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämisek-
si. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä pyritään tavoitteelli-
suuteen ja pitkäjänteisyyteen. Työhön ja palveluihin varattavat resurssit 
päätetään vuosittain kaupungin talousarviossa samoin kuin muut 
ikäihmisiin kohdistuvat resursoinnit. 

HYTE-työssä liikkuminen on nostettu strategiakärjeksi koko kaupungis-
sa, ja ikääntyneen väestön liikkumista parantavia toimenpiteitä toteute-
taan kaupungin liikkumisohjelman avulla. Liikkumisohjelmassa ikäänty-
neiden ja erityistä tukea tarvitsevien liikkumisen edistämistä varten on 
perustettu erillinen poikkihallinnollinen työryhmä. Lisäksi liikkumisen 
kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota myös kaupunkiyhteisen 
Harvard-Bloomberg-yhteistyön kautta. 
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Kaupunkitasoisen HYTE-johtamisrakenteen lisäksi kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialalla toimii muita toimialarajat ylittäviä, ikääntyneisiin keskit-
tyviä osaamisen kehittämisen ja tiedon jakamisen verkostoja, joilla 
edistetään ikääntyneiden palvelujen kehittämistä. Esimerkiksi toimiala 
ylläpitää liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan kokoavaa Liikku-
vat-verkostoa, joka on avoin kaikille ikääntyneiden kulttuurin ja vapaa-
ajan palveluiden kehittämisestä kiinnostuneille.  

Maakuntatasoon kiinnittyvien yhteistyörakenteiden valmistelu mahdol-
lista sote- ja maakuntauudistusta varten on ajankohtainen kysymys 
myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.  Kulttuurin ja vapaa-ajan sek-
torin yhteistyörakenteita on muualla Suomessa hahmoteltu useissa eril-
lisissä, sektorispesifeissä kehittämishankkeissa, esim. KulttuuriSote-
hankkeessa. Erillistä valmistelua kulttuurin ja vapaa-ajan osalta ei ole 
Helsingissä käynnistetty.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Marja-Liisa Komulainen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 85506

marja-liisa.komulainen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.02.2019 § 23

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle ikääntynei-
den hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanketta koskevasta valtuu-
tettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) velvoittaa kuntaa edistämään 
ja ylläpitämään väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä 
sekä sosiaalista turvallisuutta. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(28.12.2012/980) velvoittaa kunnan eri toimialoja toimimaan yhteis-
työssä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Helsingin kaupunkistrategiassa on huomioitu vahvasti niin hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen (HYTE) kuin ikääntyneet helsinkiläiset. Stra-
tegian mukaan Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. Edelleen jokaisella 
helsinkiläisellä – niin nuorella, ikääntyneellä kuin toimintarajoitteisella – 
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on mahdollisuus elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada 
siihen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa. Toimiva 
kaupunki on erityisesti ikääntyneiden sekä tukea ja apua tarvitsevien 
etu. Päämääränä on tavoittaa entistä aiemmin apua ja tukea tarvitsevat 
kaupunkilaiset – erityisesti heidät, jotka tarvitsevat paljon tukea tai hoi-
toa. Helsinki houkuttelee aktiivisesti ikäihmisiä liikkeelle, niin liikunnan 
kuin kulttuurin pariin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) johtamis- ja koordinoin-
tirakenne on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.5.2018. Uusi toimin-
tatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja 
koordinointia osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen seurantaa. 
Hyvinvointia ja terveyttä edistetään osana kaupungin talouden ja toi-
minnan vuosisuunnittelua. 

HYTE ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä sihteeristö ovat aloittaneet 
toimintansa syksyllä 2018. HYTE-ohjausryhmän (HYTE-ohry) tehtävä-
nä on ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa toi-
mialoilla ja verkostoissa sekä varmistaa, että tavoitteet ja toimenpiteet 
näkyvät vuosittaisissa toimialojen toimintasuunnitelmissa. HYTE-ohry 
on linjannut Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopis-
teet ja tavoitteet. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvis-
taminen on yksi painoalueista. Strategisesti keskeisistä teemakokonai-
suuksista koostuu HYTE-verkosto, johon on koottu tehtäviltään saman-
suuntaisia ja -sisältöisiä monialaisia työryhmiä. Stadin ikäohjelma ja 
vanhusneuvosto ovat osa kaupungin HYTE-verkostoa.

HYTE-ohry ohjaa Helsingin hyvinvointisuunnitelman valmistelua. HY-
TE-ohry on linjannut kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman pää-
painopisteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä niihin liittyvät 
tavoitteet, toimenpiteet ja seurannan. Lainsäädäntö määrittelee, että 
lapsille ja nuorille sekä ikäihmisille on oltava kaupunginvaltuuston hy-
väksymät hyvinvointisuunnitelmat. Helsingissä nyt valmisteilla oleva 
kaupunkitason hyvinvointisuunnitelma sisältää nämä lainsäädännön 
velvoitteet. Kaupunginvaltuusto käsittelee hyvinvointisuunnitelmaa ke-
väällä 2019. Hyvinvointisuunnitelman lähtökohtana on helsinkiläisten 
hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus. Nämä on kuvattu raporteissa Hel-
singin tila ja kehitys 2016 sekä toimintaympäristöanalyysi 2017. Ikään-
tyneiden hyvinvointisuunnitelma (Stadin ikäohjelma) tulee olemaan 
osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa. Se on jatkoa ensimmäiselle 
Stadin ikäohjelmalle, joka valmistui vuonna 2015. Päävastuu ikäänty-
neiden hyvinvointisuunnitelman valmistelusta ja toteuttamisesta on 
kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksiköllä. Valmistelua on teh-
ty ja tehdään yhteistyössä vanhusneuvoston, kaikkien kaupungin toi-
mialojen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.
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Stadin ikäohjelmassa on määritelty ohjelman keskeiset tavoitteet, toi-
menpiteet sekä seurannan mittarit. Päätavoitteiksi on alustavasti määri-
telty ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn paraneminen, 
ikääntyneiden asumisolojen ja kotona asumisen mahdollisuuksien vah-
vistuminen, palvelujen laadun parantaminen ja ikääntyneiden mahdolli-
suuksien lisääminen aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tie-
donsaantiin. Stadin ikäohjelman toimenpiteitä toteutetaan eri toimialo-
jen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Stadin ikäohjelman seuraavalle toimintakaudelle alustavasti suunnitel-
tuja toimenpiteitä ovat mm. viestinnän parantaminen, kuten Seniori-in-
fon laajentaminen ja erilaisen digituen kehittäminen. Yli 75-vuotiaille 
järjestetään alueellista toimintaa yhteistyössä palvelukeskustoiminnan, 
liikuntapalvelujen, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminta koh-
dennetaan erityisesti alueille, joilla ei ole liikuntapalveluja tai -tiloja ja 
joiden sosioekonominen asema on heikko. Omaishoidon palveluja ke-
hitetään edelleen nykyistä sujuvammiksi ja monimuotoisemmiksi. Pal-
velut räätälöidään omaishoitajan ja hoidettavan tarpeen mukaan. 
Omaishoitajien vertaistukea järjestetään myös käyttäen etäyhteyksiä. 
Työssäkäyvien omaisten tukimuotoja kehitetään. Kaupungissa turva-
taan esteettömyys asumisessa, liikkumisessa ja palveluiden käyttämi-
sessä. Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta 
tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. Helsingin palvelujen kehittämi-
sessä huomioidaan muistiystävällisyys ja muut ikäihmisten erityistar-
peet. Osana toimialojen täydennyskoulutusta jatketaan henkilökunnan 
koulutusta muistisairaiden arjesta ja tarpeista sekä heidän kohtaami-
sestaan.

Kaupunginhallitus on 3.12.2018 hyväksyt liikkumisohjelman kahdeksan 
tavoitealuetta ja ohjelman mittarit ohjelman projektisuunnitelman mu-
kaisesti sekä merkinnyt tiedoksi vuosien 2018–2021 toimenpidesuunni-
telman. Liikkumisohjelma on osaltaan kytketty kaupungin hyvinvointi-
suunnitelmaan. Helsingin kaupunki on valinnut ikääntyneiden liikkumi-
sen yhteistyökohteeksi Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin 
yliopiston. Kaikki kaupungin toimialat ovat sitoutuneet kehittämishank-
keen toteuttamiseen. Lisäksi liikkumisohjelman yhteyteen on perustettu 
ikääntyneiden, iäkkäiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä, joka seu-
raavan kolmen vuoden aikana selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja toi-
mintaa ikäihmisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, tehostaa 
viestintää ja vaikuttaa ikäihmisten palveluiden saavutettavuuteen. So-
siaali- ja terveystoimi on asettanut sitovaksi tavoitteekseen, että liikku-
missopimuksen käyttöä kotihoidossa laajennetaan siten, että vähintään 
70 prosentille säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumisso-
pimus.
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Helsinki oli mukana, osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa 
Ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihanketta (I&O), laatimassa Uuden-
maalla opasta kunnille ”Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin 
tukemiseksi”. Opas on tehty tueksi kunnille ns. vanhuspalvelulain mu-
kaisen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Työskente-
lyyn osallistui Uudenmaan ikääntyneiden palvelujen valmisteluryhmä, 
joka koostuu Uudenmaan kuntien vanhuspalvelujen johtavista virka-
miehistä. Opasta voivat soveltaa kaikki Suomen kunnat.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä. Uusi HYTE-rakenne ja HYTE-suunnitelma tekevät toimin-
nasta aiempaa suunnitelmallisempaa ja auttavat myös ikääntyneiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman, Stadin ikäohjelman, 
toteuttamista. Aloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat jo toteutumassa. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe erillistä ikääntyneiden hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen hanketta tarpeelliseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategiassa ja hyvinvointisuunnitelmassa on huo-
mioitu vahvasti koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
Stadin ikäohjelmassa näkökulmana on koko ikääntynyt väestö. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin iäk-
käisiin henkilöihin. Ikääntynyt väestö kokonaisuudessaan on terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arvioinnin näkökulmasta erityisryhmä, vaikka ei 
olekaan ryhmänä yhtenäinen vaan hyvin moninainen. Ikääntyneet osal-
listuvat ohjelman valmisteluun ja osallisuus näkyy myös ohjelman to-
teuttamisessa ja arvioinnissa.

Stadin ikäohjelma kokoaa Helsingin kaupungin toimialat ja muut toimi-
jat yhteen sovituissa toimenpidekokonaisuuksissa, jolloin niiden edis-
täminen on aiempaa koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja asiakasläh-
töisempää. Eri toimijat tuovat asiantuntemuksensa yhteisten teemojen 
kehittämiseen, ja monipuoliset palvelumahdollisuudet saadaan hyö-
dynnettyä laajasti ja monipuolisesti terveys- ja hyvinvointierojen kaven-
tamiseksi sekä tasa-arvon edistämiseksi. Sekä asukkaat että asiantun-
tijat tunnistavat samoja kehittämistarpeita ohjelman toimenpidekoko-
naisuuksissa. Stadin ikäohjelman toteuttaminen tukee väestön terveys- 
ja hyvinvointierojen kaventamisen tavoitetta."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta 12.02.2019 § 20

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi  kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon koskien ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen hanketta. Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että asia on 
tärkeä, mutta asian tiimoilta on jo meneillään useita erillisiä hankkeita 
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Toimialan yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on mukana kaupungin eri toimia-
lojen muodostamissa työryhmissä, joissa kehitetään ikäihmisten palve-
luita ja niiden saavutettavuutta. Näitä ovat Hyvinvoinnin ja terveyden 
suunnitelma HYTE, jossa tavoitteena on, että kaikki hyvinvointia ja ter-
veyttä edistävät lakisääteiset ohjelmat kootaan yhdeksi ohjelmaksi.

Toimialalla huomioidaan ikäihmisten elinikäisen oppimisen tarpeet eri-
tyisesti Helsingin suomenkielisen ja ruotsinkielisen työväenopiston pal-
veluiden osalta. Molemmissa opistoissa ikääntyneet ovat palveluiden 
keskeinen käyttäjäryhmä ja opistojen palvelut parantavat laajasti ikään-
tyneiden kaupunkilaisten hyvinvointia.

Helsingin kaupungin suomenkielinen ja ruotsinkielinen työväenopisto 
tekevät monipuolista ja aktiivista työtä ikäihmisille suunnattujen palvelu-
jen tarjoamiseksi ja kehittämiseksi. Stadin ikäohjelman tavoitteena on 
ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma, joka tulee sisältämään toimenpi-
teitä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja it-
senäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvit-
semien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 
Ohjelman tekemisessä on painotettu eri toimialojen merkitystä suunnit-
telussa ja toimeenpanossa, ja sen pitää läpäistä toimialojen omat ta-
voitteet ja toimenpiteet.

Syksyllä 2018 Helsingissä alkoi myös amerikkalaisen Bloombergin sää-
tiön rahoittama ja johtama toimialojen välinen projekti, jonka tavoitteena 
on kartoittaa ikäihmisten liikkumisen ja aktiivisuuden esteitä ja pyrkiä 
löytämään pitkäaikaisia ratkaisuja niiden parantamiseksi. Verkostopro-
jektissa on mukana edustajia kaikilta toimialoilta, ja mukaan kutsutaan 
ikäihmisiä kokemusasiantuntijoiksi ja haastateltaviksi eri aihealueista.

Lisäksi ikääntyneiden hyvinvointiin liittyviä käynnissä olevia hankkeita 
ovat Muistiystävällinen Helsinki ja Liikkumisohjelma.

Ikääntyneet työväenopistojen kursseilla ja toiminnassa
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Työväenopistot järjestävät kursseja ja tarjoavat opiskelumahdollisuuk-
sia, paitsi omissa toimipisteissään, myös palvelukeskuksissa, kirjas-
toissa sekä kouluilla eri puolilla kaupunkia. Palvelut ovat hyvin ikäihmis-
ten saavutettavissa. Työväenopisto toimii aktiivisesti yhteistyössä pal-
velukeskusten kanssa kehittäen palvelukeskuksiin monipuolista kurs-
siohjelmaa. Kurssisuunnittelussa otetaan huomioon kuntalaisilta tullut 
palaute. Opistotalot tarjoavat myös paikkoja yhteisöllisyyttä tukeviin ta-
paamisiin ja kokoontumisiin.

Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa ikääntyneet muodosta-
vat lähes kolmanneksen vuotuisesta opiskelijamäärästä. Työväenopis-
tossa opiskeli vuonna 2018 noin 30 000 henkilöä, joista noin 9 900 oli 
yli 65-vuotiaita. Yli 75-vuotiaiden osuus opiskelijoista oli vuonna 2018 
noin 2 500. Erityisesti ikäihmisille suunnattuja kursseja järjestettiin 484, 
ja niissä annettiin opetusta yhteensä noin 11 500 tuntia. Näitä seniori-
kursseja ovat mm. tietokoneen ja älypuhelimen käyttökurssit, seniori-
jumpat ja erityisesti ikäihmisille suunnatut kielikurssit.

Ruotsinkielinen työväenopisto Arbis toimii myös aktiivisesti ikäihmisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Arbiksessa noin 30 prosenttia kursseille 
osallistujista on yli 65-vuotiaita. Arbis on lisännyt päiväkurssien määrää 
lisääntyneen kysynnän vuoksi. Noin 75 prosenttia kursseista järjeste-
tään 7.30–18.00 välisenä aikana. Arbis järjestää erityisesti senioreille 
suunnattuja kursseja mm. liikunnassa, kotitaloudessa, tietotekniikassa, 
musiikissa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Arbis on ruotsinkielisen se-
nioriverkoston aktiivinen toimija. Verkosto järjestää kymmenkunta ta-
pahtumaa vuosittain, ja suurin niistä on seniorifestivaali, joka järjeste-
tään lokakuun alussa Arbiksessa. Verkostossa on mukana kaupungin 
eri ruotsinkielisiä toimijoita sekä kolmas sektori ja seurakunnat. 

Työväenopiston edustaja on mukana kaupungin vanhusneuvostossa. 
Vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistu-
mis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri 
toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervey-
den, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisis-
tä toiminnoista selviytymisen kannalta. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että ikääntyneiden hy-
vinvointia vahvistetaan kaupungin kaikilla toimialoilla. Kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnan mukaan nykyisen koordinaation ja yhteistyön lisäksi 
ei tarvita erillistä ikääntyneiden ohjelmaa.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
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Lisätiedot
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Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 75
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset, Stadin ikäohjelma ja liik-
kumisohjelma sisältävät aloitteessa esitetyt ikääntyneiden hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen toimenpiteet eikä erillistä uutta ohjelmaa kan-
nata laatia.

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset toimivat yhtenäisinä koko 
kaupunkia ja kaikkia toimialoja koskevina yleisinä linjauksina esteettö-
myystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat kokonaiskehyksen 
eri toimialojen omille esteettömyyteen liittyville toteutusohjelmille ja toi-
mialojen kesken käytävälle vuorovaikutukselle. Varsinaiset toteutustoi-
menpiteet ja niiden toteutusaikataulut määritellään toimialojen omissa 
toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa.

Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoi-
tus ja liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asuinympäristö ja 
palvelut. Esteettömyyslinjaukset koskevat kaikkia toimialoja, joiden toi-
mintaan kyseinen kokonaisuus liittyy. Kaupunginhallitus hyväksyi es-
teettömyyslinjaukset 29.10.2012.

Esteettömyyslinjaukset ovat kaikki toimialat kattavan kaupungin sisäi-
sen esteettömyystyöryhmän tärkein työkalu. Esteettömyyslinjauksissa 
listattujen toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Rapor-
tointitapaa kehitetään parhaillaan esteettömyystyöryhmässä.

Stadin ikäohjelma

Stadin ikäohjelma on ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain mukainen 
toimeenpanosuunnitelma Helsingissä. Ohjelman valmistelusta vastaa 
kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta –yksikkö.

Ohjelmassa on: 
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle 
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väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikäänty-
neen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toiminta-
kyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väes-
tölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi.
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettu-
jen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kun-
nassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi.
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä 
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen tahojen kanssa. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää ohjelman täydentämistä siten, et-
tä 
siihen lisätään jatkossa esitettävät asiat ja näistä esitetään vuosille 
2019, 2020 ja 2021 konkreettiset, etenevät tavoitteet, joita kaupungin-
hallitus, -valtuusto, toimialalautakunnat ja vanhusneuvosto voivat seu-
rata. 

Liikkumisohjelma

Liikkumisohjelman tavoitteena on palauttaa fyysinen aktiivisuus luon-
nolliseksi osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää: lisätään kaupunkilais-
ten liikkumista ja vähennetään istumista. 

Kaupunkistrategiasta johdettavia vaikuttavia teemoja ovat mm.:

 Lisätä kiinnostusta, tietoisuutta ja ymmärrystä liikkumisen moninai-
sista hyödyistä ja mahdollisuuksista.

 Edistää liikkumista nykyistä kokonaisvaltaisemmin, innovatiivisem-
min ja kaupungin yhteisenä asiana.

 Kehittää kaupunkiympäristöä liikkumiseen kannustavaksi.
 Mahdollistaa pienten lasten liikunnallisten perustaidot ja –tottumuk-

set.
 Turvata lasten ja nuorten terveys, fyysinen toimintakyky ja oppimis-

valmiudet riittävällä liikkumisella.
 Kannustaa kaupungin henkilöstöä arkiaktiivisuuteen ja liiallisen is-

tumisen vähentämiseen.
 Huomioida ikääntyneiden ja iäkkäiden eriytyneet tarpeet liikkumisen 

edistämisessä.
 Kohdentaa toimenpiteitä erityistä tukea tarvitseviin kohderyhmiin.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
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Oma asuinalue ja lähiympäristö ovat eläkeikäisten liikkumisen kannalta 
erityisen tärkeitä. Tärkeiden päivittäisten palvelujen tulisi olla kävely-
matkan päässä. Jotta arjen asiointimatkat ja muukin kävely saadaan li-
sääntymään, ympäristön esteettömyydestä on huolehdittava kaikkina 
vuodenaikoina. Esteettömiä reittejä tarvitaan lisää. Ne ovat erityisen 
tärkeitä vanhemmille eläkeläisille. Esteettömyyteen kuuluvat myös hy-
vät opasteet, riittävä valaistus ja penkit. Talvikunnossapidossa tulisi 
priorisoida tietyt jalkakäytävät ja kävelytiet kuten pyöräteiden talvikun-
nossapidon parantamisessa on tehty.

Kävelyä ja pyöräilyä edistää se, että pyöräily ja jalankulku erotetaan 
toisistaan aina, kun se on mahdollista. Lähes kaikki osaavat ajaa pyö-
rällä. Nuorempien eläkeläisten kohdalla pyöräilyn lisääminen on hyvä 
tavoite. Esteettömiä lähiliikuntapaikkoja, viheralueita ja kävelyreittejä 
tarvitaan joka puolelle kaupunkia. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pirjo Tujula, esteettömyysasiamies: +358 9 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi


