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Mikä Hyte ?

Jokaisella helsinkiläisellä – niin nuorella, ikääntyneellä kuin 

toimintarajoitteisella – tulisi olla mahdollisuus elää kokemusrikasta ja 

laadukasta elämää ja saada siihen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa 

elämän vaiheissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (=hyte) 

vaikutetaan siihen, että kaupunkilaisten elämä sujuu mukavasti, koettu 

hyvinvointi, elämänlaatu ja terveys paranevat sekä arjen ympäristöt ovat 

hyvää ja liikkuvaa elämää tukevia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin eri toimijoiden 

yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja 

näiden elinympäristöihin kohdistuvaa toimintaa. 



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja kärjet 
Helsingissä
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Elämänlaatu ja onnellisuus

Etunimi Sukunimi 4



Koettu terveys ja yksinäisyys

Etunimi Sukunimi 5



Helsingin hyvinvointisuunnitelma

• Hyväksytty valtuustokaudelle Helsingin 

kaupunginvaltuustossa 19.6.2019.

• Hyvinvointisuunnitelma on kunnan lakisääteinen 

dokumentti, jolla ohjataan hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä. 

• Sisältää 110 toimenpidettä kaikkien Helsinkiläisten 

hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden 

edistämiseksi.

• Suunnitelman etenemistä seurataan vuosittain -

Stadin HYTEbarometri. Vuoden 2019 barometri 

sisältää tilasto- ja tutkimustietoa.

• Ensimmäinen seuranta tehdään joulukuussa 2019 ja 

seuraava Stadin HYTEbarometri julkaistaan 

helmikuussa 2020. Se tulee sisältämään tehdyn työn 

onnistumisia jahaasteita.
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Löytyy hel.fi

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/hyvinvointi-terveys-johtamisrakenne/hyvinvointisuunnitelma/


Miten 
hyvinvointisuunnitelman 
toimenpiteet näkyvät 
helsinkiläisille?

• Suurin osa suunnitelmassa mainituista 

toimenpiteistä on jo käynnissä.

• Seuraavissa dioissa on muutama poiminta 

asioista, jotka näkyvät parantuneina asioina 

helsinkiläisten arjessa valtuustokauden 

aikana.
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Kehitetään Neuvokas perhe toimintamallia

Puututaan lasten ja nuorten ylipainoon 

vahvistamalla ruokaraatien ja 

kouluterveydenhuollon yhteistyötä

Terve-elämä ryhmät jatkavat toimintaa

Ikääntyneiden palveluissa kehitetään 

henkilöstön ravitsemusosaamista

Sutjakka stadi-verkosto ja ravitsemushoidon 

neuvottelukunta työskentelevät aktiivisesti 

ylipainon ehkäisemiseksi kaikissa 

väestöryhmissä



Viestintää ja tiedonsaantia parannetaan

Kokeillaan digitukea koteihin

Tarjotaan palveluja, alueellista toimintaa, tiloja ja tapahtumia kohtaamiselle

Liikkumistapahtumia

Parannetaan alueiden, liikkumisen ja asumisen esteettömyyttä

Omaishoidon palveluja kehitetään edelleen nykyistä 

sujuvammiksi ja monimuotoisemmiksi 

Palveluiden kehittämisessä huomioidaan muistiystävällisyys 



Kuvat: Helsinki marketing / Jussi Hellsten

Lisätään turvallisuuden eri ilmiöihin liittyvää osaamista ja 

löydetään kumppanuuksia konkreettista yhteistyötä varten 

Tehdään esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä 

toimenpiteistä sekä kehitetään lähisuhdeväkivallan 

ehkäisemiseen liittyviä ohjeistuksia

Ehkäistään liukastumisia ja ikääntyneiden 

kaatumistapaturmia

Kehitetään Helsingin liikenneverkkoa sujuvan ja kestävän 

liikkumisen edistämiseksi


