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§ 19
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Anna Vuorjoen valtuustoaloitteesta itsemurhien ehkäisy-
ohjelman käynnistämisestä

HEL 2018-010590 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti  panna asian pöy-
dälle Vesa Korkkulan ehdotuksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraa-
van lausunnon:

Valtuutettujen aloitteessa ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuutta 
käynnistää itsemurhien ehkäisyohjelma Helsingissä kaupungin koordi-
noimana. Onnistuessaan ohjelma voisi toimia pilottina, jonka kokemuk-
sia olisi mahdollista hyödyntää myös valtakunnallisessa itsemurhien 
ehkäisytyössä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää erittäin tärkeänä panostamista it-
semurhien ehkäisytyöhön. Erillisen itsemurhien ehkäisyohjelman sijas-
ta ohjelma kannattaisi kuitenkin kytkeä osaksi Helsingin hyvinvointi-
suunnitelmassa olevaa mielenterveystyötä. Suunnitelmassa on jo las-
ten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen painopisteenä mielenter-
veystyön palvelujen ja toimintamallien kehittäminen sekä riskiryhmässä 
olevien nuorten kiinnittäminen hoitopolkuihin. Hyvinvointisuunnitelmaa 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2019 2 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Asia/9
12.02.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

toteutetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa. Olennaista on toimia-
lojen ja hoitokontaktien välinen hyvä yhteistyö, jotta esim. masennuk-
sesta kärsivät saavuttavat nopeasti avun. Kytkemällä itsemurhien eh-
käisytyö laajempaan kokonaisuuteen, kuten syrjäytymisen ehkäisyyn 
otetaan paremmin huomioon esimerkiksi koulukiusaamisen ja yksinäi-
syyden teemat.

Vuonna 1986 aloitetun itsemurhien ehkäisyprojektin onnistumisen eli it-
semurhien määrän voimakkaan laskun on katsottu mitä ilmeisimmin 
johtuneen masennuksen hoidon kehittymisestä (Kansanterveyslaitok-
sen tutkimukset). Projektissa havaittiin, että depressio kytkeytyi riskite-
kijänä useimpiin itsemurhiin. Depressio oli useimmiten sekä alidiagno-
soitu että alihoidettu terveydenhuollossa. Näistä syistä itsemurhien eh-
käisyn toimissa kannattaa edelleen panostaa hyvään masennuksen 
hoitoon, ongelmien varhaiseen havaitsemiseen ja ennaltaehkäiseviin 
toimiin. 

Itsemurhiin kuolleiden määrä on viimeisen kahden vuoden aikana kas-
vanut. Itsemurhakuolleisuus on kuitenkin kymmenessä vuodessa pie-
nentynyt yli 20 prosenttia, miehillä 22 prosenttia ja naisilla 16 prosent-
tia. Alle 25-vuotiaiden kohdalla laskua ei ole kuitenkaan juurikaan ole 
tapahtunut. 

Kaikenikäisten helsinkiläisten mielen hyvinvoinnin parantaminen on tär-
keä tavoite. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeä merkitys 
nuorten mielen hyvinvoinnin edistäjänä. Itsemurhien ehkäisy on hyvä 
kytkeä yleiseen mielenterveyden palvelujen parantamiseen sekä mie-
len hyvinvoinnin lisäämiseen koulu- ja oppilaitostasolla sekä kaikissa 
muissakin kaupungin palveluissa. Aloitteessa esitetyt toimenpiteet ovat 
kannatettavia ja ne kuuluvat nykyisiinkin toimintatapoihin. Niiden edel-
leen kehittäminen on kuitenkin tarpeen. Kehitystyö sopii hyvin yhteen 
mielen hyvinvoinnin parantamiseen liittyviin tavoitteisiin, joita kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialalla jo on. Itsemurhien ehkäisyn näkökulma 
mielenterveystyötä suunniteltaessa on tärkeä, sillä siten saadaan kar-
toitettua paremmin ennaltaehkäiseviä toimia. Mielenhyvinvoinnin lisää-
minen yhteisötasolla ja esimerkiksi mielenterveyden ensiapu –taitojen 
levittäminen opettajille ovat vaikuttavia ennaltaehkäiseviä toimia.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on menossa erityinen panostus 
mielenterveyteen liittyviin asioihin. Helsingin kaupungin lasten ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyä vahvistava Mukana-ohjelma sisältää lukui-
sia toimia lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ohjelma kat-
taa kaikki toimialat ja vetovastuu on kasvatuksen ja koulutuksen toimia-
lalla. Opiskeluhuollossa on koulutettu psykologeja ja kuraattoreja pe-
rusmielenterveystyöhön, ja myös koulu- ja opiskeluterveydenhoitajilla 
on samanlainen tavoite. Lisäksi sekä suomen- että ruotsinkielisellä 
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puolella panostetaan jo esikoulun oppilashuollon palveluihin. Näin edis-
tetään varhaista puuttumista. Opiskeluhuollossa kehitetään uusia toi-
mintatapoja yhdessä muiden toimialojen, erikoissairaanhoidon ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa. Lapsi- ja perhepalvelujen muuto-
sohjelmassa eli Lape-hankkeessa kehitettiin sivistystoimen ja sosiaali- 
ja terveysalan toimijoiden yhteistyöhön uusia toimintamalleja, jotka vie-
dään tänä vuonna käytäntöön. Tarkoituksena on oireiden tunnistami-
sen lisäksi varmistaa rikkoutumaton hoitopolku. Toimivia ratkaisuja levi-
tetään kaikkiin Helsingin kaupungin oppilaitoksiin sekä yksityisten kou-
lutuksenjärjestäjien oppilaitoksiin. Esimerkiksi kiusaamiseen ja yksinäi-
syyteen puuttumiseksi on yksityisten koulutuksenjärjestäjien kanssa yh-
teisiä toimintamalleja. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että itsemurhien ehkäisyä kan-
nattaa lähestyä hyvän masennuksen hoidon lisäksi ennaltaehkäisevästi 
ja varhaisen tuen näkökulmasta, jolloin kouluissa ja oppilaitoksissa ko-
rostuvat yleinen hyvinvointi, elämänhallinnan taidot ja empatiataidot. 
Mielenterveystyöhön kannattaa panostaa ja se edellyttää toimialojen 
välistä yhteistyötä, minkä vuoksi se tulee olla osana Helsingin hyvin-
vointisuunnitelmaa.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty 26.2.2019 mennessä 
lausuntoa valtuutettu Anna Vuorjoen ym. valtuustoaloitteeseen koskien 
itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämistä. 

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Crister Nyberg, opiskelijahuollon päällikkö, puhelin: 310 86659

crister.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


