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Hankerahoitus koronapandemiasta palautumiseen, kaupunginhallituksen lisämäärärahan kohdentaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle
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Päätös
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja esittää kaupunginhallitukselle,
että kaupunginhallituksen käytössä olevia määrärahoja koronapandemiasta palautumiseen ja kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin kohdennetaan kahdelle seuraavalle hankkeelle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla.
Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin –hanke (10402010740401). Hanke on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan, Palvelukeskus Helsingin ja Sosiaali- ja terveystoimialan yhteinen. Hankkeen kokonaissumma on 780 000 euroa.
Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen
ratkaisut –hanke (10402010740402). Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
osuus 300 000 euroa. Hanke on yhteinen Kaupunkiympäristön toimialan kanssa.
Päätöksen perustelut
Ikäihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja kulttuuriin -hanke
Ikääntyneiden toimintakyky on korona-pandemian aikana laskenut, liikkuminen polarisoitunut ja yksinäisyys lisääntynyt. Nämä edistävät puolestaan eriarvoistumista.
Etäpalveluilla voidaan edistää ikääntyneiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä sekä osallisuutta. Etäpalvelut tukevat itsenäisen, laadukkaan ja kokemusrikkaan elämän toteutumista
omassa kodissa mahdollisimman pitkään.
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Etäpalvelut mahdollistavat resurssitehokkaan palvelujen jalkauttamisen
kotiin, myös poikkeustilanteessa.
Etäpalveluprosessit, sisällöntuotanto ja niihin liittyvä osaaminen eivät
ole kuitenkaan kunnossa kulttuuri- ja ennakoivien terveydenhoitopalvelujen osalta (esim. palvelujen saavutettavuus, markkinointi). Erityisesti
kaupunkiyhteinen koordinointi puuttuu. Etäterveydenhoitopalveluissa
olemme jo globaalisti edelläkävijöitä.
Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen uudistamalla ja digitalisoimalla palveluja sekä lisäämällä niiden yhdenvertaista saavutettavuutta muuttuneessa toimintaympäristössä – itsenäisen, laadukkaan ja
kokemusrikkaan elämän tukeminen omassa kodissaan etäpalvelulla.
Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisut –hanke
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osuus hankkeessa on nuorten positiivisen erityiskohtelun mallin käyttöönotto koronapalautumisen kannalta keskeisille alueille ja ryhmille.
Koronarajoitukset vaikuttavat etenkin nuorten elämään. Pandemia näkyy nuorten hyvinvoinnissa. Sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet ja
osittain jopa loppuneet. Nuorten tilanne on vakava. Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. On tärkeää, että lisätuki ja palautumistoimenpiteet
pystytään kohdistamaan alueille ja kohderyhmiin, jossa palautumistuen
tarve on suurin.
Hankkeen kokonaistavoitteena on kaupunkitilan houkuttelevuuden parantaminen yrittäjille, alueellisen eriytymiskehityksen ja segregaation
ehkäiseminen digitalisaation avulla:
1) Datapohjan rakentaminen koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehityksestä, asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja
segregaation ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista
nuorten hyvinvointiin (KYMP).
2) Opastamisen ratkaisut yleisillä alueilla ohjaavat erityisesti yrittäjien
palveluihin (KYMP).
3) Nuorten positiivisen erityiskohtelun mallin käyttöönotto koronapalautumisen kannalta keskeisille alueille ja ryhmille (KUVA).
Lisätiedot
Jussi Vehviläinen, kehittämis- ja digitalisaatiopäällikkö, puhelin: 310 70770
jussi.vehvilainen(a)hel.fi
Tuula Hannonen, ts. ict-kehityspäällikkö, puhelin: 310 37065
tuula.hannonen(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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