
Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen Helsingissä

#stadinhyte

26.1.2021

Stina Högnabba

erityissuunnittelija, hyte-koordinaattori, 

Kaupunginkanslia, Strategiaosasto, 

kaupunkistrategia-yksikkö



Esityksen sisältö

• Lyhyt kuvaus tämän valtuustokauden 

HYTE-työstä

• Valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma

• HYTEn teemaverkostot

• HYTEN seuranta

• Seuraavan valtuustokauden 

hyvinvointisuunnitelma

• Mahdollisen Sote uudistuksen vaikutukset 

HYTE-työhön

2



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

• Strategiamaininta: Helsinki luo kaupunkiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

yhteistyörakenteet ja nostaa liikkumisen lisäämisen pilottihankkeeksi. 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä kunnassa on laaja lakisääteinen pohja. 

Kuntalaki määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen 

keskeiseksi kunnan perustehtäväksi. Terveydenhuoltolaissa määritellään laajasti 

kunnan tehtäviä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja esim. 

vastuutaho on nimettävä. Lisäksi on määriteltävä keskeisiä tavoitteita ja 

toimenpiteitä, joista raportoidaan vuosittain.

• Valtuustokauden aikana HYTE toimi yhtenä kaupunkistrategian kärkihankkeena ja 

tavoitteena oli:

• Luoda pysyvä eri toimialojen johdosta koostuva johtamis- ja 

koordinaatiorakenne

• Käynnistää johtamis- ja koordinaatiomalli sekä liittää se osaksi kaupungin 

johtamista, suunnittelua ja toimintaa. 

• Tehdä Helsingin hyvinvointisuunnitelma, joka kokoaa ja toteuttaa 

kaupunkistrategian hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteita.
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https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/hyvinvointi-terveys-johtamisrakenne/


Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen tavoitteet

• edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta 

kaupunkilaisten arjen ympäristöissä 
(valtioneuvoston periaatepäätös)

• edistää oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta 

ja mahdollisuuksia osallisuuteen

• ehkäistä hyvinvointi- ja terveyseroja, 

syrjäytymistä ja yksinäisyyttä 

• edistää ehkäiseviä toimintatapoja ja –malleja 

tietoon perustuen

• tukea sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 

kestävän kaupungin kehitystä
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Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

https://stm.fi/documents/1271139/20825107/Hyvinvoinnin+terveyden+ja+turvallisuuden+edist%C3%A4minen+2030+-+valtioneuvoston+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_F2020.pdf/66e90eeb-138e-b6b3-9b68-83232c174240/Hyvinvoinnin+terveyden+ja+turvallisuuden+edist%C3%A4minen+2030+-+valtioneuvoston+periaatep%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_F2020.pdf


Valtuustokauden aikana… 
• Johtamis- ja koordinaatiorakenne on perustettu ja yhteinen työ on aiempaa 

suunnitelmallisempaa (Khs 14.5.2018)

• HYTE-ohjausryhmä johtaa, ohjaa ja seuraa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä toimialoilla ja verkostoissa 

osana talouden ja toiminnan prosessia. Ohjausryhmän edustajina on kaupungin korkein johto. Puheenjohtajana 

toimii Tommi Laitio, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja. Strategiaosasto vastaa koordinoinnista ja 

valmistelusta yhteistyössä toimialojen kanssa.

• Ohjausryhmä valmisteli kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet, ohjasi 

ja seurasi hyvinvointisuunnitelman rakentumista sekä käsitteli sen seurantaa. (Kvsto

19.6.2019)

• Terveydenhuoltolain mukainen vuosiraportointi ja sen esittelykäytäntö on luotu. (Stadin 

HYTE-barometri)

• On otettu haltuun ja täsmennetty sisältöjä ja työtapoja lukuisille HYTE-verkostoille ja 

työryhmille.

• Ehkäisevän päihdetyön johtaminen ja edistäminen on sovittu.

• Toimittu aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä foorumeissa.

• Seuraavalla valtuustokaudella jatketaan HYTE-työtä luodulla johtamis- ja koordinaatiomallilla
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Osallisuus ja vuorovaikutus

Ikääntyneiden

hyvinvointi

• Stadin ikäohjelma

• Liikkuvat verkosto

Kulttuuri

• Kulttuuritoimijoiden

verkosto

Neuvostot
• Nuorisoneuvosto

• Vanhusneuvosto

• Vammaisneuvosto

Liikkuminen

ja terveys

• Strategiahanke:

Liikkumisohjelma

• Pyöräilyn

edistämisohjelma

• Sutjakka Stadi

• Ravitsemushoidon

neuvottelukunta

Päihteettö-

myys

• Pakka ohjausryhmä

• Pakka (PKS) tarjontaryhmä

• Savuton Helsinki
Turvallinen

ja viihtyisä

kaupunki

• Turvallinen Helsinki-verkosto

• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyöryhmä

• Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä (Kp 

• Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman 

toimenpiteitä koordinoiva työryhmä

Lasten ja

Nuorten

hyvinvointi

• LANU-Strateginen lasten ja nuorten verkosto 

• Palvelujen integraatioryhmä

• Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

• Strategiahankkeet: Mukana-ohjelma ja liikkumisohjelma

• Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Kaupungin 
hyvinvointia, 
terveyttä ja 
turvallisuutta 
edistävät 
verkostot ja 
työryhmät on 
koottu HYTE 
teema-
verkostoksi
2019-2021

Kansainvälinen yhteistyö

• WHO:n Healthy Cities -network

(HCN)

• Bloomberg: Partnership for Healthy

Cities (PHC)

• Ehkäisevän päihdetyön 

–verkosto EPT
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• Turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmä 



Valtuustokauden 2017-2021 
hyvinvointisuunnitelma

• Sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla edistetään Hyte:n

painopisteitä:

1. Eriarvoisuuden vähentäminen

2. Liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille

3. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy

4. Ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden 

edistäminen

5. Mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden 

edistäminen

6. Elävät, omaleimaiset ja turvalliset kaupunginosat

• Suunnitelmassa on 110 toimenpidettä, joita toteutetaan 

toimialoilla, kansliassa ja lukuisissa verkostoissa osana 

talouden ja toiminnan suunnittelua.

• Suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 

19.6.2019
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https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Helsinki/hyte/hyvinvointia-ja-terveytta-kaikille.pdf


Stadin HYTE-barometri

• Barometrilla seurataan väestön 

hyvinvoinnin ja terveyden kehitystä 

sekä hyvinvointisuunnitelman 

etenemisistä, onnistumisia ja 

haasteita.

• 27.1.2021 julkaistava HYTE-

barometri on koonti valtuustokauden 

ajalta

• Barometri on terveydenhuoltolain 

mukainen asiakirja
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Muutamia nostoja
• Koronapandemia on hidastanut useita kehittämistehtäviä

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja ja harrastetoimintaa on kehitetty 

mutta esim. viikoittaisen harrastuksen puute lisää yksinäisyyttä, mieliala-

ailahteluita ja kouluväsymystä

• Koettu toimeentulo näyttää vaikuttavan laajasti koettuun elämänlaatuun ja 

elintapoihin. 

• Helsinkiläisten mielen hyvinvointi on heikommalla tasolla kuin koko 

maassa tai muualla pääkaupunkiseudulla.

• Helsinkiläisten terveydessä on suuria alueellisia eroja

• Erityispanostus vuonna 2021:
• parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastamiseen ja lisätään tietoisuutta 

oman alueen vapaa-ajan toiminnoista

• parannetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön
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Seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelma

• Suunnittelu ja työstäminen on alkanut ja tavoitteena on saada se 

kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden lopussa.

• Sisältöä määrittelee uusi kaupunkistrategia ja sen painopisteet

• Seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmaa pyritään 

parantamaan sisällöltään ja vaikuttavuudeltaan: 

• sen tulisi olla nykyistä enemmän toimintaa ja taloutta ohjaava, aktiivinen ja tunnettu 

asiakirja 

• nykyisessä suunnitelmassa näkyy liian vähän niitä toimenpiteitä, joilla vaikutetaan 

kaupunkilaisten yhdenvertaisuuteen tai erityisryhmien tarpeisiin.

• Onko vammaisneuvoston näkökulmasta sellaisia asioita tai ilmiöitä, joita 

tulisi huomioida seuraavan valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmassa?
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Mahdollisen Sote-uudistuksen vaikutukset Hyteen

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (HYTE) on luotu vahva rakenne ja toimintatapa, jota 

toteutetaan Helsingissä kaikkien toimialojen aktiivisena yhteistyönä. Tämän jatkuvuus tullaan 

varmistamaan sote-uudistuksessa

• Helsingin kaupunki laatii hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa. 

• Helsingin on neuvoteltava vähintään vuosittain HUS-yhtymän, muiden kunnan julkisten HYTE-

toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta.

• Kunnan on myös edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen 

toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

• Lakiluonnokseen sisältyy hyte-kerroin sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen että 

hyvinvointialueen rahoitukseen. 

• Tulevaisuuden Sote-keskus kärjet Helsingin hanketyössä:
• Mielenterveyspalvelujen kehittäminen

• Ennaltaehkäisevä/etsivä työ, syrjäytymisvaarassa olevien tuki

• Ehkäisevä päihdetyö

• Tulevaisuuden sote-keskus –konseptin toiminnallinen rakentaminen sisältäen hyte-rakenteet (ml. 

mittarit)
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