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Päätettävä tässä kokouksessa

§ 144
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
alueiden eriarvoisuuden torjumista koskevasta vihreiden ryhmä-
aloitteesta

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle alueiden 
eriarvoisuuden torjumista koskevasta vihreiden ryhmäaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää alueiden eriarvoistumisen torjumis-
ta ja alueiden omaleimaisuuden kehittämistä tärkeinä tavoitteina.

Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tarvitaan luotettavaa ja ajanta-
saista tietoa alueiden asukkaista, lasten, nuorten ja perheiden elinolo-
suhteista sekä heidän palvelutarpeistaan. Tietoa lapsiperheiden elino-
losuhteista ja palvelutarpeista saadaan mm. nuorten hyvinvointikerto-
muksesta, sosiaalisesta raportoinnista sekä osallistamalla alueiden 
asukkaita palvelujen uudistamiseen. Sosiaali- ja terveysviraston useis-
sa toiminnoissa hyödynnetään palvelujen uudistamisessa alueen asuk-
kaiden näkemyksiä mm. asiakasraatien, asukasiltojen ja kokemusa-
siantuntijoiden muodossa. 

Alueiden hyvinvointitietoa saadaan jatkossa myös terveys- ja hyvin-
vointi-indikaattorien avulla, joita kehitetään sosiaali- ja terveysviraston 
omissa palveluissa ja lasten hyvinvointi-indikaattoreita yhteistyössä 
Helsingin Tietokeskuksen kanssa.

Merkittävä lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuutta lisäävä tekijä on lap-
siperheiden vanhempien työttömyys ja toimeentulovaikeudet. Lasten 
syrjäytymisen ehkäisemisessä keskeistä on mahdollisuus harrastaa ja 
olla osallisena yhteisössä. Taloudellista eriarvoisuutta pyritään ehkäise-
mään kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea lapsiperheille ja las-
ten harrastusten tukemiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston keskeinen strateginen tavoite on palvelujen 
uudistaminen asiakaslähtöisesti ja asiakastarpeiden mukaisesti. Palve-
lujen uudistamisessa ja perhekeskustoimintamallissa keskiössä ovat in-
tegroidut, kokonaisvaltaiset palvelukokonaisuudet, jossa lapsiperheiden 
palvelut ovat saavutettavissa samassa kokonaisuudessa. Yhtenä osa-
na palveluiden uudistamista on moniammatillinen palvelutarpeen ar-
viointi, jolloin sekä lapsen että koko perheen asiakastarpeet tunniste-
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taan kokonaisvaltaisesti ja pystytään tukemaan perhettä oikea-aikai-
sesti varhaisessa vaiheessa.  

Mikäli lapsi ja perhe tarvitsee enemmän tukea, on lastensuojelun asiak-
kuuden tarpeen arvioimiseksi koko kaupungissa käytössä yhteiset kri-
teerit, joilla arvioidaan sekä lapsen hyvinvoinnin että vanhemmuuden ti-
lannetta. Samoilla kriteereillä selvitetään myös perheen myönteisiä voi-
mavaroja palvelutarvetta arvioitaessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hallintokuntien välistä yh-
teistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden alueellisen eriarvoistumisen 
ehkäisemisessä. Yhteistyöllä ja osaamista yhdistämällä voidaan tarjota 
monipuolisemmin ja kattavammin ehkäisevää tukea lapsiperheille ja si-
ten ehkäistä eriarvoistumisen kehittymistä eri alueilla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysvirastossa kehitetään lasten ja perheiden tilanteiden 
moniammatillista arviointia, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen 
omia voimavaroja ja löytää tarpeen mukaiset palvelut, joilla perheitä 
voidaan tukea. Terveys- ja hyvinvointitietojen pohjalta voidaan uudistaa 
palveluja siten, että alueiden eriarvoisuus vähenee, lapsiperheiden hy-
vinvointia edistetään ja terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.2.2016 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 31.5.2016 mennessä valtuutettu Otso Kivek-
kään ja 16 muun valtuutetun ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden 
torjumisessa.
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Lausuntoa on pyydetty myös opetuslautakunnalta, varhaiskasvatuslau-
takunnalta, nuorisolautakunnalta, liikuntalautakunnalta, yleisten töiden 
lautakunnalta ja kaupunkisuunnittelulautakunnalta.

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite Kvsto 17.2.2016 asia 23

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tietokeskus 30.5.2016

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Tietokeskuksen lausunto eriarvoisuuden torjumisesta (Vihreiden ryhmäaloite)

Eriarvoistumiseen puuttuminen ja toimenpiteiden kohdentaminen edel-
lyttää luotettavaa ja hyvää tietopohjaa ja asiantuntevia tulkintoja. Tieto-
keskus on useita vuosia tuottanut tietoa asuinalueiden eriytymiskehityk-
sestä ja viime vuosina myös eri väestöryhmien väliset terveys- ja hyvin-
vointierot ovat nousseet raportoitavan tiedon joukkoon. 

Tietokeskuksen tulevien vuosien tilasto- ja tutkimusohjelman yhtenä st-
rategisena painopistealueena on eri väestöryhmien hyvinvointierojen 
seuranta, joka on osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen la-
kisääteistä kokonaisuutta. Työ, koulutus, sosiaaliset suhteet, asuminen, 
palvelut ja tulonsiirrot luovat mahdollisuuksia ihmisarvoiselle elämälle. 

Helsinkiläisten yleinen tulotaso on muun maan tulotasoa korkeampi, 
mutta väestöryhmien välillä on havaittavissa eroja. Tuloerojen tarkaste-
lu väestöryhmittäin ja alueittain tuo näkyväksi sosioekonomisia eroja ja 
yhtäläisyyksiä sekä köyhyys- ja syrjäytymisriskejä. Pienituloisissa per-
heissä asuvien lasten osuus on korkeampi kuin muualla maassa ja li-
säksi joka neljäs lapsi asuu yksinhuoltajaperheessä. Myös työttömien 
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ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut Helsingissä, mikä 
välillisesti voi vaikuttaa lasten eriarvoistumiseen.

Tulevina vuosina tietokeskuksessa tuottaa tietoa lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin eri ulottuvuuksista kohdennetuilla tilasto- ja tutkimushank-
keilla. Nuorten hyvinvoinnista on jo julkaistu laaja hyvinvointikertomus 
verkkosivusto ja lasten hyvinvoinnin osalta uusia hyvinvoinnin tietosi-
sältöjä ja seurantaindikaattoreita suunnitellaan tällä hetkellä tietokes-
kuksen johtamana usean viraston yhteistyönä. Tietokeskus on tiiviisti 
mukana nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa sekä välillisesti mukana 
tiedontuottajana myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyössä. 

Tietokeskus ottaa kokeiluluontoisesti käyttöönsä sähköisen hyvinvointi-
kertomuksen syksyllä 2016. Välineeseen on mahdollista valita eriar-
voistumista kuvaavia indikaattoreita lasten ja nuorten osalta. Tietosisäl-
töä suunnitellaan syksyn aikana tietokeskuksen johtamana usean vi-
raston yhteistyönä. Tavoitteena on, että tuotetun indikaattoritiedon 
avulla operatiivisessa toiminnassa nykyistä paremmin pystytään asetta-
maan tietoon perustuvia tavoitteita lasten ja nuorten eriarvoistumisen 
vähentämiseksi.  

Tietokeskus on yhteistyössä opetusviraston kanssa tänä keväänä to-
teuttanut koulujen PD-indikaattorien (positiivinen diskriminaatio) päivi-
tyslaskelmat. Valmistelun ohessa on huomattu, että koulujen oppimis-
tuloksiin ja koulujen tilaan liittyvien tietovarantojen keräämistä tulisi ke-
hittää ja säännöllistää, jotta erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja 
yleisiä kehityssuuntia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin. Yleisem-
minkin lapsiin ja kouluihin liittyvien tietovarantojen kehittäminen on erit-
täin tärkeä osa lasten eriarvoisuuden torjuntaa. 

Lasten eriarvoisuuden tilanteen tarkastelu ei ole mahdollista ilman laa-
dukkaita ja säännöllisesti päivitettäviä tietovarantoja ja tutkimusta. Tie-
toon perustuva johtaminen on tietokeskuksen toiminnan ytimessä ja 
voimme siten tukea tätä tärkeää työtä.

Lisätiedot
Timo Cantell, johtaja, puhelin: Puh nro 09 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 85

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vihreän val-
tuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden torjumisesta:
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Eriarvoisuuden torjunta on tärkeä aihe varhaiskasvatuksen toiminnas-
sa. Kaikkia koskevat yhdenvertaiset varhaiskasvatuspalvelut osana op-
pimisen polkua tasaavat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja ja 
takaavat kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutetun henki-
löstön järjestämään varhaiskasvatustoimintaan.

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määräraha 
vuonna 2016 on 950 000 euroa. Määrärahalla on lisätty hoito- ja kasva-
tushenkilöstön määrää, lastentarhanopettajien osuutta hoito- ja kasva-
tushenkilöstöstä sekä palkattu lisää erityislastentarhanopettajia erityi-
sesti niillä asuinalueilla, joilla on nähtävissä lasten kasvuun liittyviä ris-
kitekijöitä. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että positiivisen 
diskriminaation määräraha pidetään jatkossa vähintään vuoden 2016 
tasolla. Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin vuosiin.

Varhaiskasvatuksessa puututaan tehokkaasti erilaisin tukitoimin kas-
vun, kehityksen ja oppimisen haasteisiin sekä ennaltaehkäistään erilai-
sista riskitekijöistä johtuvia ongelmia. Erityisen tuen resursseja kohden-
netaan alueittain eniten tukea tarvitseville lapsille ja tiivis yhteistyö neu-
volan ja muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa auttaa kartoittamaan 
lasten tuen tarpeita. Erityisesti varhaiskasvatuksen, huoltajien ja neuvo-
lan yhteinen Hyve4-malli ja siihen liittyvä tiedonsiirto päiväkodin ja neu-
volan välillä tuottaa paljon lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää tär-
keää tietoa ja auttaa kohdentamaan erilaisia tukitoimia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 
suomen kielen oppimiseen. Varhaiskasvatusalueilla työskentelee suo-
mi toisena kielenä -lastentarhanopettajia, jotka toimivat alueille konsul-
toivina työntekijöinä sekä arvioivat ja kehittävät kielitaidon parantami-
seen tähtääviä toimintamalleja. Ota koppi! -hankkeessa on yhteistyös-
sä neuvolan ja perusopetuksen kanssa kehitelty toiminnallisia menetel-
miä lasten suomen kielen osaamisen kehittämiseksi. Ota koppi! -ohjel-
massa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, että lasten kotona 
puhutun kielen osaamista tuetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on lähdetty kehittämään kumppanuu-
teen perustuvia toimintamalleja, joilla edistetään varhaiskasvatuksen si-
sältöjen monipuolista toteutumista kaupungin eri osissa. Yhteistyössä 
kulttuurikeskuksen kanssa on palkattu työttömiä taiteilijoita päiväko-
deissa tapahtuvaan taidekasvatustyöhön alueilla, joiden sosio-ekono-
minen tilanne on keskivertoa heikompi ja joissa taiteen saavutettavuus 
on heikko. Toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2015 ja sitä tullaan 
jatkamaan vuosina 2016 ja 2017. Yhteistyössä nykytaiteen museo 
Kiasman kanssa on järjestetty taidekasvatustyöpajoja eri puolilla kau-
punkia sekä järjestetty henkilöstön täydennyskoulutusta. Kaupunginor-
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kesterin kanssa on mahdollistettu esiopetuksessa olevien lasten osal-
listuminen kaupunginorkesterin konserttiin.

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on tärkeä rooli kaikkien lasten 
yhtäläisten oppimisedellytysten turvaamisessa. Esiopetuksesta peruso-
petukseen siirryttäessä nivelvaiheen yhteistyö opetustoimen kanssa on 
tärkeää sujuvan koulun aloittamisen varmistamiseksi. Varhaiskasvatuk-
sen ja opetustoimen yhteistyössä on kehitetty kouluun siirtymisen pro-
sesseja siten, että kaikkien lasten tarpeet tulevat huomioiduksi.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen toi-
mintamalleja kehitetään edelleen myös eriarvoisuuden torjumisen nä-
kökulmasta. Keinojen vaikuttavuuden seurantaa voidaan kehittää osa-
na lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä. Kun 
puhutaan lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat 
punnittaisiin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhem-
pien kanssa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan kehit-
tämisessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Eriarvoisuuden torjumisella on suoria vaikutuksia terveyteen ja hyvin-
vointiin sekä lasten mahdollisuuteen osallistua tasa-arvoiseen koulutuk-
seen. Yhdenvertaisten varhaiskasvatuspalvelut Helsingin eri alueilla 
ehkäisevät osaltaan lasten ja lapsiperheiden eriarvoistumista ja tasaa-
vat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja. Laadukas varhaiskas-
vatus edistää lasten sosiaalista, alueellista ja kulttuurista tasa-arvoa.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että toisen kappaleen loppuun lisä-
tään seuraava lause: Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin 
vuosiin.

Lisäksi lausunnon loppuun lisätään seuraavat virkkeet: Kun puhutaan 
lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat punnittai-
siin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhempien kans-
sa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan kehit-
tämisessä.
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Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus: Lisäys kohtaan 2 ensimmäisen lau-
seen perään: Eriarvoisuuden torjunnassa täytyy kohdella huonossa 
asemassa/syrjäytymisvaarassa olevia lapsia sekä kantasuomalaisia, 
että maahanmuuttajataustaisia lapsia tasavertaisesti. Positiivisen disk-
riminaation määrärahoista ei saa tulla ohituskaistaa maahanmuuttaja-
lapsille kantasuomalaisten lasten kustannuksella.

Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 170

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vihreiden ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta esittää, et-
tä talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään tehokkaimmat ta-
vat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. Keinoja tulisi sel-
vittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös liikuntatoi-
messa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muutoin kaupungin toi-
minnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhaiskasvatusviraston 
yhteistyössä, kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. Myös keinojen 
vaikuttavuuden seuranta on syytä suunnitella. Kaupunkisuunnittelulla-
kin on roolinsa, mutta se on liian hidasvaikutteista toimiakseen pää-
asiallisena keinona.

Kaupunginosien tasapainoinen ja hallittu kehittäminen on kaupunki-
suunnittelun keskeisiä tavoitteita. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituk-
sella luodaan mm. edellytyksiä asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väes-
töryhmien alueelliseen sijoittumiseen, pyritään tasaamaan alueellisia 
eroja sekä tätä kautta ehkäistään asuinalueiden epätasapainoista kehi-
tystä. Alueiden eriarvoisuuden ehkäisemiseksi kehittämistoimenpiteitä 
ja investointeja tulee kohdistaa entistä koordinoidummin ja samanaikai-
sesti. Toteuttamalla täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä jul-
kisten alueiden parantamista, palvelutilojen monipuolistamista sekä toi-
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minnallista ja sosiaalista kehittämistä luodaan hyvät edellytykset eriar-
voisuuden ennalta ehkäisylle. Muun muassa laadukkaat puistoalueet ja 
julkiset tilat, turvallinen arkiympäristö sekä hyvät liikuntamahdollisuudet 
yhdessä hallintamuotojakaumaltaan monipuolisen asuntorakentamisen 
kanssa edistävät alueiden positiivista kierrettä. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto sekä Helsingin lähiöprojekti yhteistyössä muiden virastojen kans-
sa edistävät erilaisten parantamistoimenpiteiden yhteensovittamista 
täydennyskaavoitushankkeissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Meri-
Rastilassa vuonna 2014 käynnistynyt laajamittainen alueen kaavoituk-
seen ja julkisen ympäristön parantamiseen tähtäävä kaupunkiuudistus-
työ.

Asuinalue koostuu kodin välittömästä ympäristöstä, jossa liikutaan päi-
vittäin. Oman asuinalueen turvallisuus on yksi tärkeimmistä koetun tur-
vallisuuden osa-alueista, ja sen turvallisuus on keskeinen asia arjen 
viihtyvyyden ja alueellisen eriarvoisuuden kannalta. Helsingin tietokes-
kuksen vuonna 2015 toteuttaman turvallisuustutkimuksen mukaan tur-
vattomuuden kokemukset ovat pysyneet asuinalueilla pitkälti entisellä 
tasollaan, mutta myös positiivista kehitystä on nähtävissä. Esimerkiksi 
Myllypurossa ja Jakomäessä turvattomuuden kokemusten määrä on 
vähentynyt vuoden 2009 mittaustilanteesta. Kummallakin alueella on 
tehty määrätietoista kehittämistyötä alueen täydennysrakentamisen, 
julkisen ympäristön parantamisen sekä syrjäytymisen ennalta ehkäisyn 
osalta. Voidaan katsoa, että Myllypuron laaja-alainen kaupunkiuudistus 
sekä Jakomäen alueen koordinoitu kehittäminen ovat olleet tärkeä teki-
jä myös turvattomuuden kokemusten vähenemiseen.

Asemanseudut, ostoskeskukset sekä puistot ovat keskeisiä asuinym-
päristöjen julkisia ja kaupallisia keskittymiä, joiden laatutasolla on vai-
kutusta asuinalueiden eriarvoisuuteen ja asukkaiden kokemuksiin 
omasta arkiympäristöstään. Kehittämisen nykyisenä haasteena on 
etenkin toimijoiden laaja kirjo, omistajarakenteen sirpaleisuus sekä osin 
toisistaan eriävät intressit. Asemanseutuja ja ostareita tulee kehittää 
voimallisemmin yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, valtion ja paikal-
listen toimijoiden kanssa. Parantamalla asemanseutujen ja muiden lii-
kenteen solmukohtien laatutasoa edistetään eri kulkutapojen hyvää 
saavutettavuutta, lisätään ihmisten liikkumista omassa arkiympäristös-
sään sekä vahvistetaan paikallisten palveluiden edellytyksiä. Yhdessä 
kaupunkirakenteen tiivistämistavoitteen kanssa asuinalueet kytkeytyvät 
rakenteellisesti paremmin toisiinsa, jolloin todennäköisyys myös sosio-
ekonomisten ongelmien kasaantumisesta perifeerisiin alueisiin on epä-
todennäköisempää.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti on kumppanuutta ja asukasosallisuut-
ta korostava kaupungin eri hallintokuntien yhteistyöprojekti, joka toimii 
koko esikaupunkivyöhykkeellä. Projekti tukee kaupungin strategian ja 
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tavoitteiden toteuttamista. Lähiöprojektin tehtävänä on kiinnittää huo-
miota alueiden eriarvoisuuden torjumiseen. Toimintakauden 2016-2017 
yhtenä päätavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäi-
sy. Projekti tekee yhteistyötä muun muassa rakennusviraston ja liikun-
taviraston kanssa yleisten alueiden kehittämiseksi ja monipuolistami-
seksi sekä kehittää syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyviä alueellisia toi-
mintamalleja yhdessä palveluhallintokuntien, kuten nuorisoasiainkes-
kuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Esi-
merkiksi liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteutetta-
vassa lännen liikuntaprojektissa parannetaan lasten ja nuorten liikunta-
mahdollisuuksia Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan 
alueilla. Lähtökohtana on matalan kynnyksen toiminta ja syrjäytymisen 
ennalta ehkäisy liikunnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

Lähiöprojekti osallistuu myös kaupungin lähiörahaston käytön tukemi-
seen yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Lähiörahasto on erillinen in-
vestointirahasto, josta rahoitetaan hankkeita, jotka nostavat Helsingin 
lähiöiden arvostusta parantamalla niiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta 
sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Keskeisessä 
osassa on alueiden eriarvoisuuden torjuminen. Lähiöprojekti tukee 
hankkeiden valmistelua, hallintokuntien välistä yhteistyötä ja tiedon-
vaihtoa sekä pyrkii varmistamaan hankkeiden etenemisen. 

Alueellisen eriarvoisuuden torjuminen on pitkäjänteistä hallintokuntien 
ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Lähiöprojektilla on tässä työs-
sä tärkeä koordinaattorin, yhteensovittajan ja puolestapuhujan rooli. 
Projekti tukee kaupungin kustannustehokasta resurssien käyttöä kana-
voimalla lähiöalueilta tulevia tarpeita kaupunkitasoiseen keskusteluun, 
kokoamalla yhteen eri virastojen tarpeita, edesauttamalla yhteistä 
suunnittelua sekä pilotoimalla ja jalkauttamalla toimintamalleja virasto-
jen toimintaan. Tärkeässä osassa on täydennyskaavoituksen edistämi-
nen ja julkisen ympäristön parantamistoimenpiteiden yhteensovittami-
nen ja koordinointi. 

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä  siten, että se 
käsitteli asian Ykp 1 asian Vp 5 jälkeen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
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