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§ 75
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta koskien Ikäänty-
neiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -hanketta

HEL 2018-010591 T 00 00 03

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, toimintaky-
vyn 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 istu-

misen 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 toi-
sistaan aina, kun se on mahdollista. Lähes kaikki osaavat ajaa pyörällä. 
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

Liitteet

1 Seija Muurinen Aloite Kvsto 10102018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Seija Muurinen ja 16 muuta valtuutettua ovat tehneet 
10.10.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:         

"Helsingissä 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa vuoden 2030 
mennessä 45 000:sta 74 000:een, ja osuus väestöstä 7 %:sta runsaa-
seen 10 %:iin. Väestö tosin elää aiempaa pidempään terveenä, mutta 
80 ja 85 ikävuodesta eteenpäin toimintakyvyn vajeet yleistyvät ja palve-
luntarve kasvaa.
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Ikääntyneiden arvokkaan ja turvallisen elämän varmistamiseksi tarvit-
semme nykyistä systemaattisemman tavan huolehtia ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja samalla toimintaky-
vyn heikkenemisen ennaltaehkäisemisestä.

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää usei-
den elämänalojen huomioimista, mm. asuntojen sijoittelua ja esteettö-
myyttä, liikennejärjestelyjä, liikunta- ja kulttuuripalveluja, ennaltaehkäi-
seviä sosiaali- ja terveyspalveluja jne.

Esitänkin, että kaupungin kaikki toimialat yhdessä laativat ja toteuttavat 
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman viimeis-
tään tulevan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uuden organisaa-
tion käynnistyessä. Mikäli sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakun-
nalle, on lisäksi luotava toimiva yhteistyö maakunnan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen kanssa".

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 26.02.2019 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Pirjo Tujula, esteettömyysasiamies: +358 9 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi

Liitteet

1 Seija Muurinen Aloite Kvsto 10102018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


