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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta, 
joka koskee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän 
perustamista (b-asia)

HEL 2012-002566 T 00 00 03

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Hallintokuntien yhteistyön tiivistäminen etenkin palveluverkon 
suunnittelussa on toivottavaa. Osaltaan yhteistyön edellytyksiä 
parantanee vuoden 2013 alussa tapahtuva sosiaali- ja terveystoimen 
yhdistyminen. Tarvetta valtuustoaloitteen mukaiselle erilliselle 
työryhmälle ei kuitenkaan ole nähtävissä.

Kaupunkisuunnittelu on luonteeltaan ennakoivaa ja mahdollistavaa 
toimintaa, jolla voidaan nähdä olevan välillinen vaikutus ihmisten 
hyvinvointiin ja alueellisten terveyserojen muodostumiseen. 
Kaavoitusratkaisuilla mahdollistetaan terveyttä edistävän 
elinympäristön toteutuminen mm. riittävien liikuntapalveluiden 
muodossa. 

Suunnittelussa otetaan lähtökohtaisesti huomioon eri väestöryhmien, 
mukaan lukien ikääntyvän väestön tarpeet. Esimerkiksi keskeiset 
kulkureitit pyritään suunnittelemaan esteettömiksi. Toisaalta arjen 
ympäristöt suunnitellaan liikkumiseen kannustaviksi huomioimalla 
julkisten paikkojen houkuttelevuus ja turvallisuus. Lisäksi luodaan 
edellytykset palveluiden sijoittumiselle parhaiten saavutettaviin 
paikkoihin. Kaavoituksella luodaan osaltaan edellytyksiä myös 
asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väestöryhmien alueelliseen 
sijoittumiseen ja tätä kautta pyritään tasaamaan alueellisia 
terveyseroja.

Ympäristöterveyteen kiinnitetään kaavoituksessa paljon huomiota. 
Melu- ja hiukkaspäästöt, maaperän puhtaus jne. arvioidaan kaikissa 
tarvittavissa kaavakohteissa. Vaikutusten arviointi, mukaan lukien 
sosiaalisten vaikutusten arviointi, on kiinteä osa kaavasuunnittelua.

Tiivis yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa eri muodoissaan on jo 
nyt vakiintunut osa kaupunkisuunnitteluviraston toimintaa. 
Esteettömyyden edistäminen, muut kaavasuunnittelun reunaehdot 
huomioiden, on tärkeä osa helsinkiläistä kaupunkisuunnittelua. 
Kaupunkisuunnitteluviraston jäseniä on osallistunut myös Helsinki 
kaikille -projektiin ohjausryhmätyöskentelyn muodossa. Ko. projektin 



Helsingin kaupunki Esityslista 16/2012 2 (3)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Ykp/1
15.05.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu +358 9 310 37378 FI02012566

tavoitteistossa on huomattavia yhtymäkohtia lausunnossa esitetyn 
uuden työryhmän kanssa.

Esittelijä

Valtuustoaloite

Valtuutettu Seija Muurinen ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet 
15.2.2012 seuraavan valtuustoaloitteen:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen 
ovat osa Helsingin kaupungin strategiaa. Erityisesti tavoitellaan lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin sekä ikäihmisten toimintakyvyn kohentamista, 
samoin kuin syrjäytymisen ehkäisyä. Nämä kaikki ovat hyvin laajoja 
tavoitteita, joita mikään yksittäinen hallintokunta ei voi yksin hallita.

Esim. ikäihmisten toimintakyvyn edistäminen vaatii kaikkien 
hallintokuntien yhteistyötä. Ikääntyvän väestön tarpeet on huomioitava 
kaavasuunnittelussa, rakentamisessa, liikunta- ja kulttuuripalveluissa 
jne. Terveys- ja sosiaalitoimi vastaavat omasta osuudestaan, mutta 
toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen eivät ole yksin terveys- ja 
sosiaalitoimen alaan kuuluvia asioita. Samoin kaikilla lapsia tai perheitä 
koskevilla palveluilla on suuri merkitys terveyserojen kaventamisessa, 
silla terveyserojen kehittyminen alkaa jo elinkaaren varhaisessa 
vaiheessa.

Kaupungin strategiassa olevista tavoitteista huolimatta monet palvelut

painottuvat kuitenkin edelleen jo syntyneiden ongelmien, 
toiminnanvajauksien ja sairauksien hoitamiseen. Väestön ikääntymisen 
vuoksi on kuitenkin välttämätöntä saada palvelujärjestelmän 
painopistettä siirrettyä korjaavista palveluista ennakoivan toiminnan 
suuntaan ja kaikki hallintokunnat terveys- ja sosiaalitoimen tueksi 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Esitän, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen 
yhteydessä perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
työryhmä, joka koostuu eri hallintokuntien johtavista virkamiehistä, ja 
joka ryhtyy määrätietoisesti ohjaamaan ja koordinoimaan 
kaupunkilaisten terveyden edistämistä sekä terveyserojen 
kaventamista. Työryhmän koordinoijana toimisi luonnollisimmin 
sosiaali- tai terveystoimen edustaja.

Lausuntopyyntö

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa antamaan 
asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 30.5.2012 mennessä.

Esittelijä
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yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
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Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316

alpo.tani(a)hel.fi
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1 Seija Muurisen ym. valtuustoaloite 15.2.2012


