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§ 23
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta ikääntyneiden hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeesta

HEL 2018-010591 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle ikääntynei-
den hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanketta koskevasta valtuu-
tettu Seija Muurisen ym. valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

"Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326) velvoittaa kuntaa edistämään 
ja ylläpitämään väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä se-
kä sosiaalista turvallisuutta. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(28.12.2012/980) velvoittaa kunnan eri toimialoja toimimaan yhteistyös-
sä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itse-
näisen suoriutumisen tukemiseksi.

Helsingin kaupunkistrategiassa on huomioitu vahvasti niin hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen (HYTE) kuin ikääntyneet helsinkiläiset. Stra-
tegian mukaan Helsinki luo kaupunkiin terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisen yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisensä pilottihankkeeksi. Edelleen jokaisella hel-
sinkiläisellä – niin nuorella, ikääntyneellä kuin toimintarajoitteisella – on 
mahdollisuus elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada sii-
hen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa. Toimiva kau-
punki on erityisesti ikääntyneiden sekä tukea ja apua tarvitsevien etu. 
Päämääränä on tavoittaa entistä aiemmin apua ja tukea tarvitsevat 
kaupunkilaiset – erityisesti heidät, jotka tarvitsevat paljon tukea tai hoi-
toa. Helsinki houkuttelee aktiivisesti ikäihmisiä liikkeelle, niin liikunnan 
kuin kulttuurin pariin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) johtamis- ja koordinoin-
tirakenne on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.5.2018. Uusi toimin-
tatapa vahvistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista ja 
koordinointia osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja sen seurantaa. 
Hyvinvointia ja terveyttä edistetään osana kaupungin talouden ja toi-
minnan vuosisuunnittelua. 

HYTE ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä sihteeristö ovat aloittaneet toi-
mintansa syksyllä 2018. HYTE-ohjausryhmän (HYTE-ohry) tehtävänä 
on ohjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpanoa toimia-
loilla ja verkostoissa sekä varmistaa, että tavoitteet ja toimenpiteet nä-
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kyvät vuosittaisissa toimialojen toimintasuunnitelmissa. HYTE-ohry on 
linjannut Helsingin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet 
ja tavoitteet. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistami-
nen on yksi painoalueista. Strategisesti keskeisistä teemakokonaisuuk-
sista koostuu HYTE-verkosto, johon on koottu tehtäviltään samansuun-
taisia ja -sisältöisiä monialaisia työryhmiä. Stadin ikäohjelma ja vanhus-
neuvosto ovat osa kaupungin HYTE-verkostoa.

HYTE-ohry ohjaa Helsingin hyvinvointisuunnitelman valmistelua. HY-
TE-ohry on linjannut kaupunkitasoisen hyvinvointisuunnitelman pääpai-
nopisteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä niihin liittyvät ta-
voitteet, toimenpiteet ja seurannan. Lainsäädäntö määrittelee, että lap-
sille ja nuorille sekä ikäihmisille on oltava kaupunginvaltuuston hyväk-
symät hyvinvointisuunnitelmat. Helsingissä nyt valmisteilla oleva kau-
punkitason hyvinvointisuunnitelma sisältää nämä lainsäädännön vel-
voitteet. Kaupunginvaltuusto käsittelee hyvinvointisuunnitelmaa kevääl-
lä 2019. Hyvinvointisuunnitelman lähtökohtana on helsinkiläisten hyvin-
voinnin ja palvelujen kuvaus. Nämä on kuvattu raporteissa Helsingin ti-
la ja kehitys 2016 sekä toimintaympäristöanalyysi 2017. Ikääntyneiden 
hyvinvointisuunnitelma (Stadin ikäohjelma) tulee olemaan osana kau-
pungin hyvinvointisuunnitelmaa. Se on jatkoa ensimmäiselle Stadin ikä-
ohjelmalle, joka valmistui vuonna 2015. Päävastuu ikääntyneiden hy-
vinvointisuunnitelman valmistelusta ja toteuttamisesta on kaupungin-
kanslian osallisuus- ja neuvontayksiköllä. Valmistelua on tehty ja teh-
dään yhteistyössä vanhusneuvoston, kaikkien kaupungin toimialojen ja 
muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Stadin ikäohjelmassa on määritelty ohjelman keskeiset tavoitteet, toi-
menpiteet sekä seurannan mittarit. Päätavoitteiksi on alustavasti määri-
telty ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn paraneminen, 
ikääntyneiden asumisolojen ja kotona asumisen mahdollisuuksien vah-
vistuminen, palvelujen laadun parantaminen ja ikääntyneiden mahdolli-
suuksien lisääminen aktiiviseen osallistumiseen, vaikuttamiseen ja tie-
donsaantiin. Stadin ikäohjelman toimenpiteitä toteutetaan eri toimialo-
jen, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Stadin ikäohjelman seuraavalle toimintakaudelle alustavasti suunnitel-
tuja toimenpiteitä ovat mm. viestinnän parantaminen, kuten Seniori-in-
fon laajentaminen ja erilaisen digituen kehittäminen. Yli 75-vuotiaille 
järjestetään alueellista toimintaa yhteistyössä palvelukeskustoiminnan, 
liikuntapalvelujen, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminta koh-
dennetaan erityisesti alueille, joilla ei ole liikuntapalveluja tai -tiloja ja 
joiden sosioekonominen asema on heikko. Omaishoidon palveluja ke-
hitetään edelleen nykyistä sujuvammiksi ja monimuotoisemmiksi. Pal-
velut räätälöidään omaishoitajan ja hoidettavan tarpeen mukaan. 
Omaishoitajien vertaistukea järjestetään myös käyttäen etäyhteyksiä. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2019 3 (5)
Sosiaali- ja terveyslautakunta

Asia/5
12.02.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

Työssäkäyvien omaisten tukimuotoja kehitetään. Kaupungissa turva-
taan esteettömyys asumisessa, liikkumisessa ja palveluiden käyttämi-
sessä. Ikääntyneiden palveluja kehitetään kokonaisuutena varhaisesta 
tuesta elämän loppuvaiheeseen asti. Helsingin palvelujen kehittämises-
sä huomioidaan muistiystävällisyys ja muut ikäihmisten erityistarpeet. 
Osana toimialojen täydennyskoulutusta jatketaan henkilökunnan koulu-
tusta muistisairaiden arjesta ja tarpeista sekä heidän kohtaamisestaan.

Kaupunginhallitus on 3.12.2018 hyväksyt liikkumisohjelman kahdeksan 
tavoitealuetta ja ohjelman mittarit ohjelman projektisuunnitelman mu-
kaisesti sekä merkinnyt tiedoksi vuosien 2018–2021 toimenpidesuunni-
telman. Liikkumisohjelma on osaltaan kytketty kaupungin hyvinvointi-
suunnitelmaan. Helsingin kaupunki on valinnut ikääntyneiden liikkumi-
sen yhteistyökohteeksi Bloomberg Philanthropies -säätiön ja Harvardin 
yliopiston. Kaikki kaupungin toimialat ovat sitoutuneet kehittämishank-
keen toteuttamiseen. Lisäksi liikkumisohjelman yhteyteen on perustettu 
ikääntyneiden, iäkkäiden ja soveltavan liikunnan alatyöryhmä, joka seu-
raavan kolmen vuoden aikana selkeyttää eri toimijoiden rooleja ja toi-
mintaa ikäihmisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi, tehostaa 
viestintää ja vaikuttaa ikäihmisten palveluiden saavutettavuuteen. Sosi-
aali- ja terveystoimi on asettanut sitovaksi tavoitteekseen, että liikku-
missopimuksen käyttöä kotihoidossa laajennetaan siten, että vähintään 
70 prosentille säännöllisen kotihoidon asiakkaista on tehty liikkumisso-
pimus.

Helsinki oli mukana, osana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa 
Ikääntyneiden ja omaishoidon kärkihanketta (I&O), laatimassa Uuden-
maalla opasta kunnille ”Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin 
tukemiseksi”. Opas on tehty tueksi kunnille ns. vanhuspalvelulain mu-
kaisen ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman laatimiseen. Työskente-
lyyn osallistui Uudenmaan ikääntyneiden palvelujen valmisteluryhmä, 
joka koostuu Uudenmaan kuntien vanhuspalvelujen johtavista virka-
miehistä. Opasta voivat soveltaa kaikki Suomen kunnat.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistä. Uusi HYTE-rakenne ja HYTE-suunnitelma tekevät toimin-
nasta aiempaa suunnitelmallisempaa ja auttavat myös ikääntyneiden 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelman, Stadin ikäohjelman, 
toteuttamista. Aloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat jo toteutumassa. 
Sosiaali- ja terveyslautakunta ei näe erillistä ikääntyneiden hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisen hanketta tarpeelliseksi.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Helsingin kaupunkistrategiassa ja hyvinvointisuunnitelmassa on huo-
mioitu vahvasti koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 
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Stadin ikäohjelmassa näkökulmana on koko ikääntynyt väestö. Lisäksi 
kiinnitetään huomiota erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin iäk-
käisiin henkilöihin. Ikääntynyt väestö kokonaisuudessaan on terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arvioinnin näkökulmasta erityisryhmä, vaikka ei 
olekaan ryhmänä yhtenäinen vaan hyvin moninainen. Ikääntyneet osal-
listuvat ohjelman valmisteluun ja osallisuus näkyy myös ohjelman to-
teuttamisessa ja arvioinnissa.

Stadin ikäohjelma kokoaa Helsingin kaupungin toimialat ja muut toimi-
jat yhteen sovituissa toimenpidekokonaisuuksissa, jolloin niiden edistä-
minen on aiempaa koordinoidumpaa, tehokkaampaa ja asiakaslähtöi-
sempää. Eri toimijat tuovat asiantuntemuksensa yhteisten teemojen ke-
hittämiseen, ja monipuoliset palvelumahdollisuudet saadaan hyödyn-
nettyä laajasti ja monipuolisesti terveys- ja hyvinvointierojen kaventami-
seksi sekä tasa-arvon edistämiseksi. Sekä asukkaat että asiantuntijat 
tunnistavat samoja kehittämistarpeita ohjelman toimenpidekokonai-
suuksissa. Stadin ikäohjelman toteuttaminen tukee väestön terveys- ja 
hyvinvointierojen kaventamisen tavoitetta."

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
non kaupunginhallitukselle 26.2.2019 mennessä valtuutettu Seija Muu-
risen ja 16 muun valtuutetun aloitteesta ikääntyneiden hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen hankkeesta.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
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