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§ 14
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anna Vuorjoen ym. valtuustoaloitteesta itsemurhien eh-
käisyohjelman käynnistämiseksi

HEL 2018-010590 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Sami Muttilainen: Asia pannan pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Lautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sami Muttilaisen 
ehdotuksesta

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Päivi Kuusela, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 43963

paivi.kuusela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että aloitteessa esitetty asia 
on kannatettava. Kuten aloitteessa todetaan, Suomen itsemurhaluvut 
ovat korkeat, eivätkä nuorten ja sosioekonomisesti heikoimmassa ase-
massa olevien ihmisten itsemurhat ole vähentyneet 2000-luvulla. 

Aloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat kannatettavia ja erityisesti nuorten 
matalankynnyksen mielenterveyspalveluiden järjestämiseksi ja niihin 
pääsyn helpottamiseksi toivotaan toimenpiteitä ja resursointia. Kaupun-
gin työntekijöiden ja erityisesti nuorten parissa työskentelevien valmiuk-
siin tunnistaa itsemurhavaarassa olevat henkilöt, tarvitaan myös vah-
vistusta. Itsemurhien ehkäisy tulisi nähdä kaikkien toimijoiden yhteise-
nä tehtävänä, joka edellyttää osaamista tunnistaa itsemurhavaarassa 
olevia henkilöitä ja toimia itsemurhien ehkäisemiseksi.
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Hyvinvointia tulisi voida tukea jo ennen vakavien ongelmien ilmaantu-
mista. Pahoinvoinnin taustalla oleviin syihin, kuten yksinäisyyteen, kiu-
saamiseen, päihteiden käyttöön tai yhteiskunnan syrjäyttäviin mekanis-
meihin, tulisi vaikuttaa ja keskittyä niissä tehokkaisiin käytännön toi-
menpiteisiin. Monitoimijaiset toimenpideohjelmat voivat osoittautua 
melko raskaiksi hallinnollisiksi rakenteiksi, ja syytä olisikin pohtia voi-
daanko tehokkaita toimenpiteitä edistää kevyemmillä rakenteilla ja pa-
nostamalla konkreettisiin asiakkaita kohtaaviin toimenpiteisiin. 

Liikkuminen ja liikunta merkitsevät monelle helsinkiläiselle ystäviä, ka-
vereita ja sosiaalisia verkostoja. Liikkuminen mielekkäässä sosiaalises-
sa ympäristössä vähentää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Liikkuminen 
vaikuttaa positiivisesti mielialaan ja vähentää masentuneisuutta ja ah-
distusta. Kohtalainen määrä liikuntaa voi edistää mielenterveyttä ja vä-
hentää masennustilan kehittymisen riskiä.  Vähän liikkuvat myös sai-
rastuvat useammin depressioon kuin paljon liikkuvat. Helsinkiläisistä ai-
kuisista 29 prosentilla oli ollut masennusoireilua viimeisen vuoden aika-
na.  

Kulttuurin positiivisesta vaikutuksesta ihmisten mielenterveyteen ja sen 
myötä itsemurha-alttiuden vähenemiseen on tuoretta tutkimustietoa: 
kulttuuri rakentaa, ylläpitää ja edistää mielen hyvinvointia. Avatessaan 
omaa lähiympäristöä laajempaa maailmaa monine vaihtoehtoineen ja 
elämänmuotoineen kulttuuri antaa yksilölle esimerkkejä ja verrokkitari-
noita selviytymisestä vaikeistakin tilanteista. Siksi on erittäin tärkeää si-
sällyttää itsemurhien ehkäisyohjelmaan koko kaupungin kattava helppo 
pääsy kulttuurin äärelle. Ohjelmassa tulee huomioida sekä kaupungin 
omien kulttuurilaitosten ja kirjastojen että muiden toimijoiden tarjonta. 
Myös monet mahdollisuudet tehdä ja tuottaa kulttuuria itse tulee sisäl-
lyttää ohjelmaan. 

Helsingin palveluita on tavoitteena kehittää niin, ettei kukaan pääse tip-
pumaan ja tavoitella juurisyihin perustuvaa muutosta, jossa vaikutetaan 
myös rakenteisiin ja ajattelutapoihin. 

Tiedotuskampanjoiden avulla voidaan lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta 
itsemurhien ehkäisystä ja valmiuksia vaikeiden asioiden puheeksi otta-
miseen ja avun hakemiseen. Sekä voidaan tuoda esille kulttuurin ja va-
paa-ajan palveluiden merkitystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kan-
sainvälisen tutkimuksen perusteella on näyttöä taiteen ja taiteellisen 
toiminnan merkityksestä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisessä sekä osana hoitoa ja paranemista.

Itsemurhien ehkäisyohjelman valmistelussa on tarkoitus käyttää laajasti 
sekä kaupungin työntekijöiden että kaupungin ulkopuolisten asiantunti-
joiden ja järjestöjen osaamista toimenpidesuunnitelman laatimiseksi.  
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Interventiomallien kehittämisessä voi huomioida kulttuurin, liikkumisen 
ja liikunnan harrastamisella on positiivinen vaikutus kaiken ikäisten ih-
misten hyvinvointiin ja eriarvoisuuden tunteen vähenemiseen ja eriar-
voisuuden vähentäminen vähentää itsemurhariskiä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 26.2.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa valtuutettu Anna Vuorjoen ja 25:n muun 
valtuutetun allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta itsemurhien ehkäisy-
ohjelman käynnistämiseksi. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutus-
lautakunnalta sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Päivi Kuusela, kehittämisasiantuntija, puhelin: 310 43963

paivi.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Vuorjoki Anna Aloite Kvsto 10102018 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


