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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 168
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Osku Pajamäen ym. valtuutettujen aloitteesta lapsiin kohdistuvien 
voimavarojen riittävyyden arvioimisesta

HEL 2015-003158 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

"Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä palvelujärjestelmän seurantaan 
on Helsingissä olemassa oma jo vakiintunut rakenteensa. 
Lastensuojelulaki (12 §) velvoittaa kuntia laatimaan suunnitelman 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi kunnassa. Lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013–2016 sisältyy Helsingin 
kaupungin strategiaohjelmaan. Lastensuojelulain 12 §:n edellyttämät 
tiedot lasten ja nuorten hyvinvoinnista, lastensuojelun tarpeesta sekä 
palveluista sisältyvät valtuustokausittain laadittavaan Helsingin tila ja 
kehitys raporttiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 
toimeenpanosuunnitelma sisältää keskeiset monihallinnolliset 
kehittämistoimenpiteet. Sen lisäksi hallintokunnat toteuttavat 
strategiaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä omassa toiminnassaan. 
Toimeenpanosuunnitelmaa ohjataan ja seurataan Lasten ja nuorten 
terveyden ja hyvinvoinnin johtamisrakenteissa. Tavoitteiden 
toteutumisesta raportoidaan myös kaupungin strategiaohjelman 
seurantaan.

Yli 15-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja palvelujen 
järjestämistä seuraa ja ohjaa lakisääteinen Helsingin nuorten ohjaus- ja 
palveluverkosto. Nuorisolaki 7a §:n mukaan nuorten ohjaus- ja 
palveluverkoston tehtävänä on mm. koota tietoja nuorten kasvu- ja 
elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen 
päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi, edistää nuorille suunnattujen 
palvelujen yhteensovittamista ja vaikuttavuutta tavoitteena palvelujen 
riittävyys, laadukkuus ja saavutettavuus. Nuorten hyvinvointikertomus 
julkaistiin 21.11.2014. Se muodostuu nuorten hyvinvointia kuvaavasta 
tietokannasta sekä Hyvinvointikertomus-verkkosivustosta, joka sisältää 
tilastoja, tutkimustietoa sekä kokemustietoa. Kertyneestä tiedosta 
tuotetaan vuosittain päätöksenteon ja palvelukehityksen tueksi kooste.

Terveydenhuoltolain 11 §:n mukaan kunnan on päätöksenteon ja 
ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien 
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päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu myös 
kaupungin strategisiin linjauksiin. Sosiaali- ja terveysvirastossa on luotu 
terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointimalli, jonka päivitetyn version 
kaupunginjohtaja on hyväksynyt 2.4.2014. Arviointiohjetta on uudistettu 
siten, että hyvinvoinnin käsite on terveyskäsitteen rinnalla aiempaa 
vahvemmin. Lisäksi ohjeeseen on lisätty maininta herkkiin 
väestöryhmiin, kuten lapsiin kohdistuvien vaikutusten huomioon 
ottamisesta.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Nykyisillä toimintatavoilla on mahdollista saada riittävä näkemys lapsiin 
ja nuoriin kohdistuvan toiminnan resursoinnissa tapahtuvista 
muutoksista ja terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kyetään arvioimaan 
riittävästi."

Esittelijä
virastopäällikkö
Hannu Juvonen

Lisätiedot
Maria Kahila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 21.5.2015 mennessä sosiaali- ja 
terveyslautakunnalta lausuntoa aloitteesta koskien lapsivaikutusten 
arviointia talousarvioon.
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