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§ 277
Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025

HEL 2022-011138 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosil-
le 2022–2025. 

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tar-
kastella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollisen 
sijoittumisen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtuusto-
kauden kuluessa. (Eeva Kärkkäinen)

Käsittely

Palautusehdotus

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti valtuutettu Mikko Paunion kannat-
tamana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uuteen valmiste-
luun seuraavin perustein: 

Heikentyvässä taloustilanteessa tarvitaan enemmän konkretiaa ja kes-
kittymistä pääasioihin, jotta hyvinvointisuunnitelma olisi oikeasti merki-
tyksellinen. 

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Laura Korpisen palautusehdotus

Jaa-äänet: 72
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Tarik Ahsanullah, Outi 
Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bo-
gomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Lau-
ra Finne-Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel 
Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika 
Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Mikael 
Jungner, Kati Juva, Atte Kaleva, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Laura 
Kolehmainen, Vesa Korkkula, Sini Korpinen, Minja Koskela, Eeva 
Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, 
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Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, 
Matti Niiranen, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Matias Pajula, Pia 
Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, 
Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Wille Rydman, 
Minna Salminen, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Oula 
Silvennoinen, Anni Sinnemäki, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Nina 
Suomalainen, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Thomas, Pilvi 
Torsti, Thomas Wallgren, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sinikka 
Vepsä, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 7
Nuutti Hyttinen, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Mikko Paunio, Mari 
Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juhani Strandén

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 5
Harry Harkimo, Tom Packalén, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, 
Tuomas Tuomi-Nikula

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Hylkäysehdotus

Valtuutettu Laura Korpinen ehdotti, että ehdotus hylätään seuraavin pe-
rustein: 

Heikentyvässä taloustilanteessa tarvitaan enemmän konkretiaa ja kes-
kittymistä pääasioihin, jotta hyvinvointisuunnitelma olisi oikeasti merki-
tyksellinen ja täyttäisi tehtävänsä. 

Valtuutettu Laura Korpisen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se 
raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Toivomusponsi

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ehdotti valtuutettu Hilkka Ahteen kannat-
tamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen: 

 Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tar-
kastella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hallinnollisen 
sijoittumisen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta valtuusto-
kauden kuluessa.
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4 äänestys

Valtuutettu Eeva Kärkkäisen toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Valtuutettu Eeva Kärkkäisen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 53
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, 
Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-
Elonen, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Veronika Honkasa-
lo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Kati Juva, Elina Kaup-
pila, Otso Kivekäs, Laura Kolehmainen, Vesa Korkkula, Laura Korpi-
nen, Minja Koskela, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Mak-
konen, Petra Malin, Nina Miettinen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, 
Tuomas Nevanlinna, Johanna Nuorteva, Amanda Pasanen, Terhi Pel-
tokorpi, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pirkko Ruohonen-
Lerner, Minna Salminen, Pekka Sauri, Oula Silvennoinen, Anni Sinne-
mäki, Osmo Soininvaara, Ilkka Taipale, Byoma Tamrakar, Coel Tho-
mas, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, 
Ozan Yanar

Ei-äänet: 3
Mukhtar Abib, Pia Pakarinen, Wille Rydman

Tyhjä: 23
Tarik Ahsanullah, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Nuutti Hyt-
tinen, Anniina Iskanius, Atte Kaleva, Sini Korpinen, Otto Meri, Seija 
Muurinen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Matias Pajula, Mikko Paunio, 
Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Mirita Saxberg, 
Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Juhani Strandén, Nina Suomalainen, 
Elina Valtonen, Maarit Vierunen

Poissa: 6
Harry Harkimo, Tom Packalén, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Jo-
hanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Eeva Kärkkäisen ehdottaman 
toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi

Liitteet
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1 Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
2 Liite: Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan Helsingissä tulee jo-
kaisen iästä ja terveydentilasta riippumatta voida elää hyvää, turvallista 
ja omanlaistansa elämää. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus toteuttaa it-
seään ja luoda mahdollisuuksia hyvinvointinsa lisäämiseen. Yhdenver-
taisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja osallisuuden kokemukset ovat 
edellytys hyvälle elämälle. Helsinkiläisillä on mahdollisuus elää turvalli-
sesti viihtyisässä ja kauniissa kaupunkitilassa positiivisesti omaleimai-
sissa kaupunginosissa.

Hyvinvointisuunnitelma osaltaan toimeenpanee kaupunkistrategiaa ja 
tähtää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Hyvinvointisuunni-
telman avulla ohjataan, toteutetaan ja kehitetään helsinkiläisten hyvin-
voinnin edistämiseen ja segregaation ehkäisyyn tähtäävää vaikuttavaa 
ja tietoon perustuvaa työtä. Hyvinvointisuunnitelman tavoitekokonai-
suuksia toteutetaan osana toimialojen, virastojen ja liikelaitosten talou-
den ja toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.

Hyvinvointisuunnitelman sisältö perustuu kaupunkistrategiaan. Lisäksi 
tilasto-, tutkimus- ja muu tieto väestön hyvinvoinnin tilasta ja kehityk-
sestä on huomioitu laajasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämises-
tä annetun lain 6 §:n mukaan kunnan on seurattava kuntalaisten elino-
loja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja 
väestöryhmittäin. Hyvinvointisuunnitelman rakentamisessa on hyödyn-
netty laajasti tietopohjaa ja tavoitekokonaisuuksien muotoilussa on 
hyödynnetty tietopohjassa tunnistettuja haasteita. 

Uudistunut lainsäädäntö ohjaa sisältöä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisestä kunnassa säädetään sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämisestä annetun lain 6 §:ssä. Koska Helsinki jatkaa Suomen 
ainoana kuntana sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen jär-
jestämisvastuussa vuodesta 2023 eteenpäin, lakiin sisältyy Helsingin 
osalta muista kunnista poikkeavia velvoitteita. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6§:n mukaan 
kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla 
on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä 
osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. 
Laki velvoittaa Helsingin kaupunkia valmistelemaan valtuustolle val-
tuustokausittain hyvinvointisuunnitelman sekä hyvinvointikertomuksen 
yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa. Lisäksi hyvinvointisuunnitelman si-
sältöä ohjaavat lastensuojelulain 12 §, vanhuspalvelulain 5 § sekä eh-
käisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain 5 §. Nämä lait sisäl-
tyvät eduskunnan hyväksymään Sote100 -lakipakettiin (HE 56/2021). 

Lakipaketin mukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä 
ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma laaditaan jatkossa osana 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain  6 §:n mu-
kaista kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Ehkäisevän päihdetyön osalta 
kunnassa sovelletaan jatkossa edellä mainitun lain mukaisia suunnitte-
lu- ja raportointivelvoitteita. Jatkossa Helsingin kaupungin on sisällytet-
tävä hyvinvointisuunnitelmaan suunnitelma hyvinvointialueen ja koulu-
tuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä opiskeluhuollon kokonaisuu-
den toteuttamiseksi ja huomioitava suunnitelmassa kielelliset oikeudet 
sekä neuvolasuunnitelma hyvinvointialueen (Helsingissä sosiaali-, ter-
veys- ja pelastustoimiala) vastuulla olevien neuvolapalvelujen toteutta-
miseksi.

Hyvinvointisuunnitelman sisältöä tarkastellaan lain edellyttämällä taval-
la tarvittaessa yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa valtuustokauden ai-
kana sekä luodaan yhteinen toimintamalli hyvinvointisuunnitelman ja -
kertomuksen yhteistyölle.

Hyvinvointisuunnitelman sisältöjä ohjataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
johtamisrakenteen kautta

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työtä tehdään 
Helsingissä jatkossakin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten yhteisenä 
työnä. Kaupunginhallitus päätti 14.5.2018 § 350 ottaa käyttöön hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja koordinointirakenteen. 
Toimintatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johta-
mista ja koordinointia osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen 
seurantaa sekä nivoo tämän keskeisen kaupungin perustehtävän kiin-
teästi sen johtamisjärjestelmään. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että 
ehkäisevän päihdetyön järjestämistä annetun lain 5 §:n mukaisista teh-
tävistä vastaava toimielin on kaupunginhallitus ja että tehtävistä huo-
lehtii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä johtaa kaupungin johtoryhmä. 
Toteuttamista varten perustettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
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ohjausryhmä, jonka keskeisinä tehtävinä on kaupunkistrategian pohjal-
ta määritellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja ta-
voitteet. Lisäksi ohjausryhmä ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen toimeenpanoa toimialoilla ja verkostoissa sekä varmistaa, että ta-
voitteet ja toimenpiteet näkyvät vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. 
Ryhmä ohjaa Helsingin hyvinvointisuunnitelman valmistelua ja osallis-
tuu hyvinvointikertomusprosessiin. 

Hyvinvointisuunnitelmaa on valmistelu monialaisesti, yhteistyötä ja kehittämistä tu-
kien

Hyvinvointisuunnitelman valmistelu käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja 
sen valmisteluun on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita, verkostoja 
sekä kumppaneita. Useat suunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä eivät 
vaadi toteutuakseen ylimääräisiä resursseja, vaan kyse on enemmän 
yhteisen näkemyksen luomisesta, toimintamallien muutoksesta, toimia-
lojen yhteisestä tekemisestä, uusien kumppanuuksien luomisesta, 
osaamisen kehittämisestä ja johtamisen vahvistamisesta siten, että yh-
teisesti sovitut tavoitteet saavutetaan. Monessa tavoitekokonaisuudes-
sa järjestöt ja muut yhteistyökumppanit ovat mukana.

Tavoite- ja toimenpidekokonaisuuksien valinnassa on painotettu ennal-
taehkäiseviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuksia. 
Toimenpiteiksi on valittu sellaisia kehittämiskohteita, joissa useampi 
toimiala on mukana. Tavoite- ja toimenpidekokonaisuudet on käsitelty 
ja hyväksytty laajalti toimialojen eri foorumeilla ja kaikille toimenpiteille 
on määritelty vastuutaho.

Hyvinvointisuunnitelma on käsitelty ja osaltaan hyväksytty hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä 9.9.2022 ja kaupungin johto-
ryhmässä 20.9.2022.

Hyvinvointisuunnitelma kokoaa ja ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kau-
punkiyhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä

Hyvinvointisuunnitelma on keskeinen strateginen asiakirja, jonka sisäl-
töä johdetaan poikkihallinnollisella ja monitoimijaisella yhteistyöllä. Hel-
singin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ohjaa systeeminen ja 
kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa nojaudutaan sosiaalisen laa-
dun määritelmiin sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Näissä 
nostetaan elämänlaadun kokemukset keskiöön ja tärkeinä lähtökohtina 
ovat yksilön fyysinen toimintakyky, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvoin-
ti sekä elinympäristön terveellisyys ja toimivuus ja sitä kautta myös 
keskeisten palvelujen saatavuus. Helsingin hyvinvointisuunnitelmalla 
on tärkeä rooli sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden toteuttamisessa, 
erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin, eriarvoisuuden vähentämisen, 
kestävien kaupunkien ja yhteisöjen sekä köyhyyden poistamisen tavoit-
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teissa. Välillisemmin suunnitelma tukee monia muitakin YK:n tavoittei-
ta.

Hyvinvointisuunnitelman painopisteet ja keskeiset sisällöt

Hyvinvointisuunnitelma muodostuu kuudesta hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen painopisteestä, jotka on muodostettu kaupunkistrategiaan 
ja laajaan tietopohjaan perustuen. Hyvinvointisuunnitelmassa on näihin 
liittyen 50 tavoitekokonaisuutta ja 106 toimenpidettä kaikki ikäryhmät 
huomioiden.

1. Mielen hyvinvointi

Vahvistetaan kaupunkilaisten mielen hyvinvointia kehittämällä varhaista 
tukea, matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita, avun saavutet-
tavuutta ja omahoitopalvelujen käyttöä. Kehitetään lasten ja nuorten 
mielenterveyden palveluketjuja, lasten ja nuorten vuorovaikutustaitoja, 
koulujen nuorisotyötä ja Hyvän mielen kunta -työtä.

2. Harrastaminen ja vapaa-aika

Vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä taiteen ja kulttuurin huomioimista 
hyvinvointia lisäävänä tekijänä edistetään kaikissa ikäryhmissä. Kehite-
tään harrastus- ja kulttuurin kummilapset -toimintaa, kulttuurista van-
hustyötä sekä ikääntyneiden kotiin tarjottavia taide- ja kulttuurielämyk-
siä. Toteutetaan Helsingin kulttuurityön mallia kaupunkiuudistusalueilla 
ja jatketaan Suomen harrastamisen mallin kehitystyötä.

3. Liikkuminen

Työtä kohdennetaan vähiten liikkuviin kaupunkilaisiin. Lisätään tietoi-
suutta eri-ikäisten liikkumismahdollisuuksista ja lisätään liikkumista 
varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelupäivissä. Ikäihmisten toimintakykyä 
vahvistetaan liikkumissopimuksen avulla ja lisäämällä ohjattua liikun-
taa. Kaupungin työntekijöitä kannustetaan säännölliseen liikkumiseen 
ja kaikenikäisten kaupunkilaisten tietoisuutta Helsingin liikunta- ja liik-
kumismahdollisuuksista parannetaan. Kokonaisuudessa jatketaan liik-
kumisohjelman työtä.

4. Terveelliset elintavat

Edistetään terveellisiä elintapoja digitaalisten työkalujen hyödyntämisel-
lä ja ammattilaisille suunnatulla ravitsemuskoulutuksella. Lapsille ja 
nuorille järjestetään hyvinvointikahvilatoimintaa ja ikääntyneille suunna-
tun Finger-toimintamallin käyttöä vahvistetaan. Myös muuta muistiystä-
vällisyyteen liittyvää kehittämistä vahvistetaan valtuustokauden aikana. 
Ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja vahvistetaan eri ikäryhmille 
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suunnattujen toimenpiteiden avulla sekä kehitetään päihteet ja riippu-
vuudet lapsiperheissä -palveluketjua.

5. Hyvät väestösuhteet

Lisätään väestöryhmien sekä eri väestöryhmiin kuuluvien yksilöiden vä-
listä vuorovaikutusta sekä vaikutetaan ihmisten turvallisuuden tuntee-
seen ja asenteisiin. Kaupunkilaisten moniäänisyyttä ja yhdenvertaisia 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia vahvistetaan ja esimerkiksi 
OmaStadissa edistetään aikaisemmilla kierroksilla aliedustetuiksi tun-
nistettujen väestöryhmien osallistumista kaikissa prosessin vaiheissa. 
Tuetaan yhdenvertaisuuden toteutumista sekä vahvistetaan monikana-
vaista viestintää huomioiden eri väestöryhmät ja kaupunginosat. Edis-
tetään osatyökykyisten, vammaisten osatyökykyisten sekä vaikeassa 
työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä ja vahvistetaan heidän di-
giosaamista. 

Eri kaupunginosissa syntyviin epäsuotuisiin ilmiöihin, kuten radikalisoi-
tumiseen ja jengiytymiseen haetaan toimintamalleja. Lapsen oikeuksia 
edistetään Lapsiystävällinen Kunta -työn avulla vahvistamalla esimer-
kiksi lasten ja nuorten turvallisuutta kaupunkitiloissa, kehittämällä kiu-
saamiseen puuttuvia toimintamalleja sekä lapsiystävällisiä palauteka-
navia. Lisäksi koulutetaan laajasti ammattilaisia lapsen oikeuksien 
huomioimiseen osana työtä.

6. Turvallinen ja kaunis kaupunki

Vaikutetaan turvallisiin arjen ympäristöihin sekä viihtyisään elinympäris-
töön ja pyritään tunnistamaan ja puuttumaan nykyistä paremmin eri 
alueiden turvallisuushaasteisiin. Kävelyn suunnitteluohjeilla ja suojatei-
den parantamisella turvallinen liikkuminen kaupunkitiloissa paranee. 
Taiteen prosenttiperiaate antaa kaupunkilaisille heidän lähiympäristöis-
sään mahdollisuuden kokea ja kohdata taidetta. Puututaan lisäänty-
neeseen lähisuhdeväkivaltaan ja lisätään tietoisuutta kodin ja alueellis-
ten elinympäristöjen turvallisuudesta. Lisäksi vahvistetaan toimenpitei-
tä, joilla tuetaan omaishoitoperheen hyvinvointia ja omaishoidon turval-
lisuutta.

Hyvinvointisuunnitelman seuranta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 §:n mu-
kaan kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja tervey-
destä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä 
kaupunginvaltuustolle vuosittain. Jatketaan edellisellä valtuustokaudel-
la luotua käytäntöä, jossa hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti 
(Stadin HYTE-barometri) tuodaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle tilin-
päätöksen käsittelyn yhteydessä. Sisällöltään raportointi perustuu hy-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2022 9 (10)
Kaupunginvaltuusto

Asia/10
16.11.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

vinvointisuunnitelman valittujen tavoitteiden, toimenpiteiden ja mittarei-
den tarkasteluun ja tuo esille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
onnistumisia ja haasteita. Laajempi raportointi (laaja hyvinvointikerto-
mus) tehdään valtuustokauden lopussa ja sen sisältö toimii kaupunki-
tiedon tuottaman tiedon lisäksi seuraavan valtuustokauden hyvinvointi-
suunnitelman tietopohjana. Uudistettu lainsäädäntö edellyttää, että 
seurantaan osallistetaan HUS-yhtymä. Käytännöt luodaan valtuusto-
kauden aikana ja kehitetään tarvittaessa raportointitapaa.

Hyvinvointisuunnitelmalla on 47 vaikutusmittaria, joilla kuvataan muu-
tosta väestön hyvinvoinnissa, terveydessä ja turvallisuudessa.  Lisäksi 
toimenpiteille on luotu prosessi- ja tulosmittarit, joilla seurataan edisty-
mistä ja onnistumisia.  Mittareille on rakennettu raportointialusta ja jul-
kaistaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ulkoisilla verkkosivuilla.

Valitulla sosiaalisen laadun viitekehyksellä pyritään paikantamaan hy-
vinvointisuunnitelman vaikuttavuutta tarkastelemalla sen toimenpideko-
konaisuuksien toteutumista suhteessa valittuihin mittareihin. Arvioinnis-
sa tarkastellaan myös onnistumisia kaupunkilaisten fyysisen toiminta-
kyvyn, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä arjen elinympäris-
tön näkökulmasta.

Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointisuunnitelman esitetyn mu-
kaisesti, kaupunginhallitus täytäntöönpanopäätöksessä kehottaa toi-
mialoja, virastoja ja liikelaitoksia yhteistyössä edistämään hyvinvointi-
suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista osana talou-
den ja toiminnan suunnittelua ja toimeenpanoa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Stina Högnabba, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42525

stina.hognabba(a)hel.fi
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2 Liite: Tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ohjausryhmä
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 750
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin hyvinvointisuunnitelman vuosil-
le 2022–2025. 

31.10.2022 Pöydälle
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