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1. Eriarvoisuuden vähentäminen

Kohderyhmä Toimenpiteet Asiat TA, TOSU 
tai yhteenveto- 
taulukossa 

Seurantamittarit
ja tietolähde

Oletettu vaikutus Vastuutaho
Päävastuutaho kursiivilla

Tavoite 1: Vähennetään eriarvoisuutta kaupunkistrategian kärkihankkeilla

Kaikki Helsinki-
läiset 

Kärkihankkeet 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen 
ja koordinointi (Stadin HTYE) 
Mukana-ohjelma 
Liikkumisohjelma

Kyllä Kärkihankkeiden oma arvi-
ointitieto ja työn edistymisen 
arviointi kaupungin johtoryh-
mässä. 
 
Toimialojen toimintasuunnitel-
mien 
arviointitieto.

Toimiva kaupunki näkyy 
konkreettisina tekoina ja arkea  
helpottavina asioina ihmisten 
jokapäiväisessä elämässä. 

Kaupungin johtoryhmä

Tavoite 2: Kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja tietoon ja vaikuttavuuteen perustuvilla menetelmillä 

Kaikki Helsinki-
läiset 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoa ja 
toimintamalleja kehitetään.

Kyllä HYTE-verkoston toiminnan 
seuranta. 
 
HYTE koordinoinnin seuranta.

HYTEn toimintamallit ovat 
vaikuttavia ja oikea-aikaisia ja 
helsinkiläisten hyvinvointi ja 
terveyserot kaventuvat.

HYTE ohjausryhmä, asiantun-
tijaryhmä ja sihteeristö 
 
Kaupunginkanslia, Talous- ja 
suunnitteluosasto

Päätöksentekijät 
ja toimialojen 
asiantuntijat

Kehitetään vuosittaista hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen raportointia sekä hyödynnetään parem-
min väestöryhmien terveys- ja hyvinvointitietoa osana 
HYTE-työtä. 
 

Kyllä Vuosittainen Hyte raportti on 
tuotettu ja käsitelty.  
 
Raporttien tietojen perusteella 
on suunnattu tavoitteita ja 
toimenpiteitä. 
 
Hyten oma seuranta

HYTE ohjausryhmä, asiantun-
tijaryhmä ja sihteeristö 
 
Kaupunginkanslia, kaupunki-
tutkimus ja -tilastotyksikkö 
Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala 
Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala 
Kaupunkiympäristön toimiala 
Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginkansliassa toteutetaan data-analytiikan me-
netelmillä kaupunkistrategiaan tai kaupunkikokonaisuu-
teen liittyviä kokeiluja vuoden 2019 aikana. Kokeiluissa 
yhdistetään uusillamenetelmillä kaupungin sisäisiä tai 
ulkoisia tietovarantoja, joita ei ole aiemmin yhdistetty. 

Kyllä Data-analytiikan kokeilun 
tulokset arvioidaan osana 
yksikön toimintaa.

Kaupunginkanslia, talous- ja 
suunnitteluosasto
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Kohderyhmä Toimenpiteet Asiat TA, TOSU 
tai yhteenveto- 
taulukossa 

Seurantamittarit
ja tietolähde

Oletettu vaikutus Vastuutaho
Päävastuutaho kursiivilla

Kaupungin pää-
tösvalmistelijat, 
lautakunnat, 
kaupunginhallitus 
ja kaupunginval-
tuusto

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointimallia kehi-
tetään ja systematisoidaan.Kootaan tietoa toimivista 
ennakkoarviointimalleistaja tuotetaan kaupunkitasoinen 
yleisohjeistus.

Ei Toimintamalli on kuvattu  
päätösvalmistelijan käsikir-
jaan. 
 
Kaupunginkanslian oma 
arviointitieto

HYTEn toimintamallit ovat 
vaikuttavia ja oikea-aikaisia ja 
helsinkiläisten hyvinvointi ja 
terveyserot kaventuvat.

Kaupunginkanslia 
Kasvatuksen- ja koulutuksen 
toimiala 
Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala 
Kaupunkiympäristön toimiala 
Sosiaali- ja terveystoimiala

Tavoite 3: Turvataan tulotasosta ja taustasta riippumatta yhdenvertainen palveluiden saatavuus eri väestöryhmissä

Kaikki helsinkiläi-
set ja erityisesti 
maahanmuuttaja-
taustaiset

Toteutetaan kaupunkitasoista kotouttamisohjelmaa 
2018–2021.

Kyllä Ohjelman oma seuranta  
ja arviointitieto

Maahanmuuttajataustaisten  
helsinkiläisten ja kantaväestön  
hyvinvointi- ja terveyserot 
kaventuvat.

Kaupunginkanslia,  
Elinkeino-osasto,  
Maahanmuutto- ja työllisyys- 
yksikkö

Toteutetaan maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulu-
tuksen kehittämissuunnitelma 2018–2021. Teemat: oppi-
misen edellytykset ja tuki, ohjaus, neuvonta ja siirtymät 
sekä osaamisen kehittäminen ja rekrytointi.

Kyllä Ohjelman oma seuranta  
ja arviointitieto

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

Lapset, nuoret ja 
perheet

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille (4h/pvä) Kyllä Varhaiskasvatuksen osallistu-
misaste (strategiamittari)

Laadukas varhaiskasvatus 
lisää kestävää kasvua ja hyvin-
vointia sekä vähentää eriarvoi-
suutta. Maksuttomat palvelut 
tavoittavat syrjäytymisriskissä 
olevia lapsia.

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

Nuoret Toteutetaan koulutustakuuta. Perusopetuksen opin-
to-ohjauksen lisäksi keskeisiä toimia koulutustakuun  
varmistamiseksi ovat Stadin ammattiopiston Bryggan 
palvelut  mukaan lukien avoimet opinnot, nuorten työpa-
jat sekä kaupungin yhteinen Ohjaamo-palvelu.

Kyllä Ilman opiskelupaikkaa jäänei-
den peruskoulun päättäneiden 
osuus. (strategiamittari)

Nuorilla on katkeamaton 
opinpolku perusopetuksesta 
toiselle asteelle sekä mahdolli-
suus elinikäiseen oppimiseen. 
Ohjauksen vahvistaminen 
ja joustavien vaihtoehtojen 
tarjoaminen turvaavat kaikkien 
nuorten toiselle asteelle siir-
tymistä ja opintoihin kiinnitty-
mistä.

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala
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Kohderyhmä Toimenpiteet Asiat TA, TOSU 
tai yhteenveto- 
taulukossa 

Seurantamittarit
ja tietolähde

Oletettu vaikutus Vastuutaho
Päävastuutaho kursiivilla

Tavoite 4: Myönteisellä erityiskohtelulla  edistetään yhdenvertaisten palvelujen toteutumista ja ehkäistään segregaatiokehitystä 

Lapset, nuoret ja  
perheet

Koulujen ja varhaiskasvatuksen laskentamalleja kehi-
tetään ja vaikutuksia arvioidaan. Rahoitusta jatketaan 
suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa ja lu-
kiokoulutuksessa sekä suomenkielisessä varhaiskasva-
tuksessa edelleen ja sitä on laajennetturuotsinkieliseen 
varhaiskasvatukseen sekä ammatilliseen koulutukseen. 

Kyllä Rahoituksen jakoperusteita  
seurataan ja raportoidaan 
rahoituksen käyttökohteista. 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan toimintasuunnitel-
man arviointitieto. 
 
Kaupunkitutkimus ja-tilastot  
yksikön arviointitieto

Tasa-arvoiset ja alueellisesti 
kohdennetut varhaiskasvatus-, 
koulutus- sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelut ehkäisevät 
eriarvoistumista.

Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala 
 
Kaupunginkanslia, kaupunki-
tutkimus ja -tilastot

Kaupunkitutkimus- ja tilastot yksikön ja sosiaali- ja 
terveystoimen yhteistyönä tehdään ehdotus mallista, 
jonka avulla voidaan jakaa tarveperusteista lisärahoi-
tusta SOTE palveluihin alueittaisten sosioekonomisten 
tunnuslukujen perusteella. Hankkeessa tuotetaan kir-
jallisuuskatsaus sosioekonomisten tekijöiden ja tervey-
serojen välisestä yhteydestä sekä tuotetaan esimerkki-
malli lasten ja nuorten palveluihin liittyen.  
 
Otetaan käyttöön lapsiperheiden palveluihin myönteisen 
erityiskohtelun indikaattorit ja niiden ohjaamana toteu-
tetaan palvelujen ja voimavarojen vaikuttavaa lisäämistä 
ja kohdentamista.

Kyllä Toimenpiteen toteutus ja 
vaikutus 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan 
käyttösuunnitelman arvioin-
titieto 
 
Kaupunkitutkimus ja-tilastot
yksikön arviointitieto

Sosiaali- ja terveystoimiala 
 
Kaupunginkanslia, kaupunki-
tutkimus ja -tilastot 
 

Tavoite 5: Kehitetään yhteistyömalleja riskiryhmien etsimiseksi ja tunnistamiseksi sekä ohjaamiseksi sopivaan palveluun

Helsinkiläiset Laajennetaan ydinprosessien mukaiset toimintamallit 
koko kaupunkiin. Riskiryhmien etsimisessä ja tunnista-
misessa otetaan käyttöön Lapsiperheiden tuen tunnis-
tamisen mallin ja käytetään muita systemaattisia tapoja 
etsiä ja tunnistaa riskiryhmiä. Riskiryhmien etsimiseen 
ja tunnistamiseen sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolel-
la kehitetään työmenetelmiä ja yhteistyömalleja yhdessä 
esimerkiksi järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa.

Kyllä Riskiryhmien etsimiseen ja 
tunnistamiseen sosiaali- ja ter-
veystoimessa ja yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa on 
otettu käyttöön työmenetelmiä 
ja yhteistyömalleja. 
 
Toimialan oma arviointitieto.

Riskejä tunnistetaan aikai-
semmin ja tukea tarjotaan 
aiemmin. Keinot on kehitetty ja 
käytössä.

Sosiaali- ja terveystoimiala
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Kohderyhmä Toimenpiteet Asiat TA, TOSU 
tai yhteenveto- 
taulukossa 

Seurantamittarit
ja tietolähde

Oletettu vaikutus Vastuutaho
Päävastuutaho kursiivilla

Tavoite 6: Vähennetään lapsiperheköyhyyttä

Lapset ja
lapsiperheet

Vahvistetaan neuvolan, oppilashuollon, nuorten palvelu-
jen ja aikuissosiaalityön yhteistä työtä. 

Kyllä Toimenpiteen toteutus ja 
vaikutus 
 
Sosiaali- ja terveystoimialan  
käyttösuunnitelman arvioin-
titieto 
 
Lapsiperheet toimeentulotuen 
asiakkaina ja heistä ehkäise-
vää toimeentulotukea saavien 
määrä ja osuus sekä yhteisten 
asiakkaiden määrä poikki-
leikkaustietona kaksi kertaa 
vuodessa. Sote-tilastot, KELA

Eri toimijoiden yhteistyöllä tun-
nistetaan köyhyyden aiheutta-
mia riskitekijöitä ja apu ja tuki 
tulee riittävän ajoissa. 
 
Ilmiön riittävä tietopohja mah-
dollistaa tiedolla johtamisen ja 
kehittämisen.

Sosiaali- ja terveystoimiala 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

Tilasto- ja tutkimushanke helsinkiläisten pienituloisuu-
desta ja toimeentulovaikeuksista. Osana tätä hanketta 
tuotetaan tietoa lapsiperheköyhyydestä Helsingissä 
verrattuna muuhun pääkaupunkiseutuun.  

Kyllä Artikkeli julkaistu 
 
Kaupunkitutkimus- ja tilastot 
-yksikön julkaisutieto

Kaupunginkanslia, Kaupunki-
tutkimus- ja tilastotyksikkö

Pyritään vahvistamaan vähävaraisten perheiden loman-
viettomahdollisuuksia koulujen loma-aikoina. 

Kaupunginhalli-
tuksen päätösli-
säys 10.6.2019

Selvitetään Selvitetään Selvitetään


