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§ 772
V 28.9.2016, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriar-
voisuuden torjumisesta

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päättä yksimielisesti panna asian pöydälle Hannu 
Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa vihreiden valtuustoryhmän aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Vihreiden valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessa esitetyillä perusteil-
la, että talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään tehokkaim-
mat tavat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. Keinoja tu-
lisi selvittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös lii-
kuntatoimessa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muutoin kau-
pungin toiminnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhaiskasvatus-
viraston yhteistyössä kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. Myös kei-
nojen vaikuttavuuden seuranta on syytä aloitteen mukaan suunnitella.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 §:ssä tarkoitettu valtuustoryhmä 
voi tehdä ryhmäaloitteen. Kaupunginhallituksen on esitettävä ryhmä-
aloite valtuuston käsiteltäväksi siten kuin 22 §:ssä määrätään sellaisten 
aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuu-
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tettua. Valtuustoryhmä voi tehdä neljä ryhmäaloitetta valtuustokauden 
aikana.

Lasten eriarvoistuminen eri Helsingin alueilla on osa haastavaa pää-
kaupunkiseudulla tunnistettua segregaatioilmiötä. Alueita eriyttävät ke-
hityskulut korostuvat Helsingissä, kun samanaikaisesti helsinkiläisten 
tulotaso on korkeampi kuin muualla maassa. Tietokeskuksen mukaan 
nämä kehityskulut ovat nähtävissä tuloeroja tarkasteltaessa väestöryh-
mittäin ja alueittain.  Pienituloisissa perheissä asuvien lasten osuus on 
muuta maata korkeampi ja lisäksi joka neljäs lapsi asuu yksinhuoltaja-
perheessä. Työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on 
kasvanut Helsingissä. Lapsiperheiden vanhempien työttömyys ja toi-
meentulovaikeudet ovat merkittävä eriarvoisuutta lisäävä tekijä.

Kaupunginvaltuuston tämän valtuustokauden strategiaohjelmassa on 
tavoitteena, että helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat. 
Tämän pohjalta hyvinvointierojen seurantaa on kehitetty ja seurannan 
tuloksia on hyödynnetty hallintokuntien painopisteiden määrittelyssä. 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 - 2016 on osa strate-
giaohjelman toteuttamista. Ohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää 
poikkihallinnolliset kehittämiskohteet ja lisäksi hallintokunnat toteuttavat 
strategiaohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä omassa toiminnassaan. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että niihin si-
sältyy kuvaus eri hallintokuntien lukuisista lasten eriarvoistumisen torju-
miseen tähtäävistä toimenpiteistä tällä hetkellä ja kehittämiskohteista 
niiden omassa toiminnassa ja hallintokuntien välisessä yhteistyössä. 
Eriarvoisuuden torjuminen on lausuntojen mukaan virastoille tärkeä ta-
voite. Lasten ja lapsiperheiden varhaisen vaiheen tukemisen tärkeyttä 
painotetaan erityisesti varhaiskasvatuksessa ja sosiaali- ja terveystoi-
messa. Positiivisella erityiskohtelulla edistetään yhdenvertaisuuden to-
teutumista. Alueiden ja asukkaiden erilaiset palvelutarpeet huomioi-
daan lähtökohtaisesti palvelujen kehittämisessä, palveluverkkoratkai-
suissa ja resurssien mitoituksessa. Lisäresurssien kohdentamisen 
taustalla on kaupungin 1990-luvun lopulla käyttöönottama positiivisen 
diskriminaation toimintamalli (PD), joka on käytössä mm. opetus- ja 
varhaiskasvatustoimessa. PD-indikaattoreiden pohjalta tilannetta seu-
rataan ja tehdään päivityslaskelmia. Nuorisotyössä alueellista yhteis-
työtä, paikallisia kokeiluja ja jalkautumista lisätään. Sosiaali- ja terveys-
palveluja uudistetaan ja uuden perhekeskustoimintamallissa tavoittee-
na integroidut palvelut, joissa lapsiperheiden palvelut ovat saatavissa 
samassa kokonaisuudessa ja palvelutarpeiden arviointi toteutuu mo-
niammatillisesti. Lähiöprojektin toimintakauden 2016 -17 päätavoittee-
na on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy mm. liikuntatoimen ja ra-
kennusviraston kanssa toteutettavissa hankkeissa valituilla alueilla. 
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Kaupunginhallitus seuraa hyvinvointierojen kehittymistä säännöllisesti 
strategiaohjelman seurannan yhteydessä ja lisäksi iltakoulujen yhtey-
dessä, joissa on käsitelty mm. työllisyyteen ja nuorten asemaan liittyviä 
tilannekatsauksia. Viimeksi kesäkuussa oli esillä katsaus koulujen alu-
eellisesta eriytymisestä ja siihen liittyen asuntopolitiikan mahdollisuudet 
vaikuttaa alueelliseen eriytymiskehitykseen (6.6.2016, § 580).

Kaupunginhallitus katsoo, että selvityksen tekeminen tehokkaimmista 
tavoista torjua lasten eriarvoistumista kaupungin eri alueilla on oikean-
suuntainen kehittämistoimenpide laaja-alaisessa ja monitahoisessa 
asiassa. Kokemukset tähänastisesta työstä, erilaisista hankkeista ja toi-
mialojen asiantuntemus tulee hyödyntää. Eriarvoistumiseen puuttumi-
nen ja toimenpiteiden kohdentaminen edellyttävät luotettavaa tietopoh-
jaa sekä moniammatillisia ja asiantuntevia tulkintoja.  Lapsien ja lapsi-
perheiden osalta arviointi edellyttää herkkyyttä tunnistaa perheiden eri-
laisia olosuhteita ja hyvää alueiden tuntemusta muuttuvassa toimin-
taympäristössä. Eriarvoisuuden torjumiseen tähtäävien toimintamallien 
ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaa voidaan kehittää osana 
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan ja – kertomukseen liittyvää 
yhteistyötä kuten varhaiskasvatuslautakunta esittää.

Kaupunginhallitus yhtyy opetuslautakunnan näkemykseen, että toimen-
piteiden vaikuttavuuden arviointiin poikkihallinnollisena yhteistyönä tu-
lee varata riittävästi aikaa eikä sitä voida tehdä tänä syksynä ensi vuo-
den talousarvion esittelyyn mennessä. 

Kaupungin toiminnassa hallintokuntien yhteistyöllä on keskeinen merki-
tys torjuttaessa alueellista eriytymiskehitystä lasten ja lapsiperheiden 
osalta. Kaupungin johtamisjärjestelmäuudistukseen kytkeytyvän toimia-
la- ja lautakuntarakenneuudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen 
asukaslähteisyyttä ja se luo pohjaa jatkossa valtuuston asettamien st-
rategisten tavoitteiden entistä paremmalle läpiviennille, kun yhteistyö 
tiivistyy uudella strategiakaudella.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1 Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.05.2016 § 144

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle alueiden 
eriarvoisuuden torjumista koskevasta vihreiden ryhmäaloitteesta seu-
raavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää alueiden eriarvoistumisen torjumis-
ta ja alueiden omaleimaisuuden kehittämistä tärkeinä tavoitteina.

Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tarvitaan luotettavaa ja ajanta-
saista tietoa alueiden asukkaista, lasten, nuorten ja perheiden elinolo-
suhteista sekä heidän palvelutarpeistaan. Tietoa lapsiperheiden elino-
losuhteista ja palvelutarpeista saadaan mm. nuorten hyvinvointikerto-
muksesta, sosiaalisesta raportoinnista sekä osallistamalla alueiden 
asukkaita palvelujen uudistamiseen. Sosiaali- ja terveysviraston useis-
sa toiminnoissa hyödynnetään palvelujen uudistamisessa alueen asuk-
kaiden näkemyksiä mm. asiakasraatien, asukasiltojen ja kokemusa-
siantuntijoiden muodossa. 

Alueiden hyvinvointitietoa saadaan jatkossa myös terveys- ja hyvin-
vointi-indikaattorien avulla, joita kehitetään sosiaali- ja terveysviraston 
omissa palveluissa ja lasten hyvinvointi-indikaattoreita yhteistyössä 
Helsingin Tietokeskuksen kanssa.

Merkittävä lasten ja lapsiperheiden eriarvoisuutta lisäävä tekijä on lap-
siperheiden vanhempien työttömyys ja toimeentulovaikeudet. Lasten 
syrjäytymisen ehkäisemisessä keskeistä on mahdollisuus harrastaa ja 
olla osallisena yhteisössä. Taloudellista eriarvoisuutta pyritään ehkäise-
mään kohdentamalla ehkäisevää toimeentulotukea lapsiperheille ja las-
ten harrastusten tukemiseen.

Sosiaali- ja terveysviraston keskeinen strateginen tavoite on palvelujen 
uudistaminen asiakaslähtöisesti ja asiakastarpeiden mukaisesti. Palve-
lujen uudistamisessa ja perhekeskustoimintamallissa keskiössä ovat in-
tegroidut, kokonaisvaltaiset palvelukokonaisuudet, jossa lapsiperheiden 
palvelut ovat saavutettavissa samassa kokonaisuudessa. Yhtenä osa-
na palveluiden uudistamista on moniammatillinen palvelutarpeen ar-
viointi, jolloin sekä lapsen että koko perheen asiakastarpeet tunniste-
taan kokonaisvaltaisesti ja pystytään tukemaan perhettä oikea-aikai-
sesti varhaisessa vaiheessa.  
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Mikäli lapsi ja perhe tarvitsee enemmän tukea, on lastensuojelun asiak-
kuuden tarpeen arvioimiseksi koko kaupungissa käytössä yhteiset kri-
teerit, joilla arvioidaan sekä lapsen hyvinvoinnin että vanhemmuuden ti-
lannetta. Samoilla kriteereillä selvitetään myös perheen myönteisiä voi-
mavaroja palvelutarvetta arvioitaessa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta pitää tärkeänä hallintokuntien välistä yh-
teistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden alueellisen eriarvoistumisen 
ehkäisemisessä. Yhteistyöllä ja osaamista yhdistämällä voidaan tarjota 
monipuolisemmin ja kattavammin ehkäisevää tukea lapsiperheille ja si-
ten ehkäistä eriarvoistumisen kehittymistä eri alueilla.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Sosiaali- ja terveysvirastossa kehitetään lasten ja perheiden tilanteiden 
moniammatillista arviointia, jonka tavoitteena on vahvistaa perheen 
omia voimavaroja ja löytää tarpeen mukaiset palvelut, joilla perheitä 
voidaan tukea. Terveys- ja hyvinvointitietojen pohjalta voidaan uudistaa 
palveluja siten, että alueiden eriarvoisuus vähenee, lapsiperheiden hy-
vinvointia edistetään ja terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat."

Esittelijä
vs. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Marja-Riitta Kilponen, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 43777

marja-riitta.kilponen(a)hel.fi

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 103

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta pitää tärkeänä tavoitteena koulutuksellista tasa-ar-
voa ja alueiden erilaistumiskehituksen torjumista. Asuinalueiden erilais-
tumiskehitys on uhkaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiselle. 

Helsingissä on monipuolinen koulutustarjonta. Suomenkielisessä peru-
sopetuksessa kaupungin koulujen lisäksi peruskoulutusta antaa 14 so-
pimuskoulua ja 13 muuta yksityistä tai valtion koulua. Oma oppilaksiot-
toalue on 11 sopimuskoululla ja 2 valtion koululla. Ruotsinkielisessä pe-
rusopetuksessa on yksi yksityinen koulu.
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Oppilaan oma lähikoulu määräytyy oppilaaksiottoalueiden ja -kriteerei-
den kautta. Lähikoulun valitsevien määrä on kasvanut viime vuosina 
suomenkielisessä perusopetuksessa. Keväällä 2015 omaan lähikou-
luun meni 1. luokkalaisista 88 prosenttia ja 7. luokkalaisista 76 prosent-
tia. Ruotsinkielisessä perusopetuksessa 1. luokkalaisista 96 prosenttia 
ja 7. luokkalaisista 90 prosenttia tuli oman koulun oppilaaksiottoalueel-
ta. Näihin lukuihin on laskettu myös omalta oppilaaksiottoalueelta kou-
lun painotettuun opetukseen päässeet oppilaat. 

Lähikoulun valitsevien määrän kasvuun vaikuttaa monet tekijät. Koulut 
ovat tehneet pitkään hyvää alueellista yhteistyötä, kehittäneet nivelvai-
heyhteistyötä alku- ja esiopetuksessa, 6. ja 7. luokkien välillä sekä pe-
ruskoulun jälkeen siirryttäessä toiselle asteelle. Kaupungin koulujen 
enimmäisoppilasmäärä 1. ja 7. luokille on osaltaan ohjannut alueen op-
pilaita lähikouluun ja toisaalta rajoittanut jonkin verran koulun oman op-
pilaaksiottoalueen ulkopuolelta tulevien oppilaiden määrää. Myös so-
veltuvuuskoeverkon sekä kieliohjelman alueellisesta monipuolisuudes-
ta ja oikeasta kohdentamisesta lisää koulutuksellista tasa-arvoa.

MetRop tutkimus, joka toteutettiin kaikissa metropolialueen kunnissa ja 
tehtiin vuosina 2011 ja 2014, havaittiin, että Helsinki sijoittuu kuntana 
metropolialueen keskiryhmään niin oppilaiden osaamisen kuin heidän 
hyvinvoinnin kokemuksensa osalta. Helsingin koulujen välillä on melko 
suuria eroja sekä osaamisen että hyvinvoinnin suhteen. Oppilaiden 
osaaminen oli tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä
vanhempien koulutustasoon. Vahvuudet ja vaikeudet -mittarin ilmaise-
mat ongelmat olivat sitä yleisempiä, mitä alemman koulutustason per-
heestä oppilas tulee. Myönteinen sosiaalinen käyttäytyminen lisääntyi 
vanhempien koulutustason mukaan. Välittömän tuen tarve oli myös yh-
teydessä vanhempien koulutustasoon.

Alueellista ja koulujen välistä eriarvoistumiskehitystä estetään koulu-
verkkoratkaisuilla ja oppilaaksiottoa säätelemällä. Eriarvoistumiskehi-
tystä ehkäistään laadukkailla, osallistavilla ja joustavilla oppimisympä-
ristöillä. Osaa kouluista tuetaan kohdennetuilla lisäresursseilla, kuten 
positiivisen diskriminaation rahoituksella.  

Nuorten syrjäytymistä ehkäistään tukemalla heidän kiinnittymistään yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin monihallintokuntaisena yhteistyönä. Kouluja 
vahvistetaan erityisesti niillä alueilla ja niissä toiminnoissa, joissa nuor-
ten yhdenvertaisen aseman varmistaminen sitä edellyttää. Monihallin-
tokuntaiset, alueelliset hyvinvoinnin koordinaatioryhmien toiminta vah-
vistaa poikkihallinnosta yhteistyötä. Sen toiminta pohjautuu lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen alueilla. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman koulutuksellisten tasa-arvo-
hanke kohdistuu kouluihin, joiden alueella on alhainen koulutustaso ja 
tulotaso sekä paljon muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä asukkaita. 
Toimenpiteillä tuetaan oppilaiden koulunkäyntiä ja varmistetaan erityi-
sesti syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden osalta peruskoulun päät-
täminen ja toiselle asteelle siirtyminen. Tätä työtä tehdään yhteistyössä 
nuorisotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä kulttuuri- ja liikuntatoi-
men kanssa. 

Kodin ja koulun yhteistyön malleja on monipuolistettu, jotta kaikki huol-
tajat saadaan mukaan oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen. Van-
hempien osallisuutta on lisätty ja vahvistettu. 

Oppilaiden käytös- ja poissaolo-ongelmien selvittelyyn luodaan uusia 
toimintamalleja. Poissaoloihin tehty puuttumisen portaat –malli on käy-
tössä kaikissa kouluissa sekä ryhmämuotoisen toiminnan avulla kiinni-
tetään oppilaita opiskeluun ja mahdollisimman joustavaan jatkamiseen 
toiselle asteelle. 

Oppilaita motivoidaan monipuoliseen liikuntaan koulupäivien aikana ja 
niiden jälkeen. Koulupäivien liikunnallisuutta lisätään ja oppimisympä-
ristöjä kehitetään toiminnallisemmaksi. Liikkuva koulu – toimintamalli 
vakiinnutetaan Helsingissä kaikkiin kouluihin. Opetusvirasto ja liikunta-
virasto yhdessä Lähiörahasto- ja Lähiöprojektihankkeiden kanssa sel-
vittävät mahdollisuuksia kehittää koulujen pihoja osaksi alueen lähilii-
kuntapaikkoja. 

Kulttuurilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö on monipuolista. Helsingin 
eri osissa toimivia yksikköjä hyödynnetään alueellisesti ja alueellisten 
rakenteiden vahvistamisen kautta lisätään vuorovaikutusta koulujen ja 
laitosten välillä. 

Opetusvirasto tukee kouluja positiivisen diskriminaation määrärahan 
avulla. PD-määrärahaa on jaettu vuodesta 1999 ja määrärahan jaka-
mismallia on vuosien varrella kehitetty. Nykyinen malli on otettu käyt-
töön vuonna 2009. Määrärahojen jakoon vaikuttavat seuraavat oppi-
laaksiottoaluekohtaiset tekijät: huoltajien koulutustaso, perheiden tulo-
taso sekä oppilaiden maahanmuuttajataustaisuus. PD-mallin tavoittee-
na on tunnistaa ne koulut, jotka tarvitsevat koulujen oppilaspohjan sosi-
aalista taustaa kuvaavien muuttujien perusteella lisäresursseja. Tavoit-
teena on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa ja sosiaalista tasapainoa eri 
alueiden kesken. 

Suomen muissa suurissa kaupungeissa ei käytetä vastaavan tyyppisiä 
malleja koulujen määrärahojen jakamisessa. Sen sijaan Tukholman 
kaupungin opetustoimi käyttää mallia, joka perustuu samoihin kolmeen 
muuttujaan. Mallin kehittämisen lähtökohtana on alkujaan ollut se, että 
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mallin muuttujien valinnan ja muuttujien saamien painokertoimien tulee 
perustua tutkimustietoon ja mallin ennustevoiman testaamisesta saata-
viin tuloksiin. Mallin ennustevoima tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka 
hyvin malli onnistuu kuvaamaan koulujen toimintaympäristön haasteel-
lisuutta

PD-indeksi on tarkistettu vuonna 2012 ja keväällä 2016. Viimeisessä 
tarkistuksessa näkyi rakentamisen ja  koulujen yhdistymisen vaikutus 
joidenkin koulujen oppilaaksiottoalueiden indikaattoreihin. Alueellisten 
sosioekonomisten muutosten seurauksena koulujen järjestys tuen saa-
jina on muuttunut ja myös negatiivisen indikaattorin saajien prosentu-
aalinen määrä on vähentynyt vuodesta 2012 (45%) vuoteen 2016 
(38%). 

Opetuslautakunta kannattaa selvityksen tekemistä tehokkaimmista ta-
voista torjua lasten eriarvoistumista. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ar-
viointiin poikkihallinnollisena yhteistyönä tulee varata riittävästi aikaa, 
jolloin talousarvion 2017 esittelyyn mennessä kattavaa selvitystä ei 
pystytä tekemään.

Käsittely

31.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Hertzbergin puheenvuoron johdosta esittelijä muutti esityslistan 
3. kappaleen ("Helsingissä on monipuolinen…") viimeisen virkkeen 
kuulumaan seuraavasti:"Ruotsinkielisessä perusopetuksessa on yksi 
yksityinen koulu."

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Outi Salo, linjanjohtaja, puhelin: 310 86774

outi.salo(a)hel.fi

Tietokeskus 30.5.2016

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Tietokeskuksen lausunto eriarvoisuuden torjumisesta (Vihreiden ryhmäaloite)
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Eriarvoistumiseen puuttuminen ja toimenpiteiden kohdentaminen edel-
lyttää luotettavaa ja hyvää tietopohjaa ja asiantuntevia tulkintoja. Tieto-
keskus on useita vuosia tuottanut tietoa asuinalueiden eriytymiskehityk-
sestä ja viime vuosina myös eri väestöryhmien väliset terveys- ja hyvin-
vointierot ovat nousseet raportoitavan tiedon joukkoon. 

Tietokeskuksen tulevien vuosien tilasto- ja tutkimusohjelman yhtenä st-
rategisena painopistealueena on eri väestöryhmien hyvinvointierojen 
seuranta, joka on osa kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen la-
kisääteistä kokonaisuutta. Työ, koulutus, sosiaaliset suhteet, asuminen, 
palvelut ja tulonsiirrot luovat mahdollisuuksia ihmisarvoiselle elämälle. 

Helsinkiläisten yleinen tulotaso on muun maan tulotasoa korkeampi, 
mutta väestöryhmien välillä on havaittavissa eroja. Tuloerojen tarkaste-
lu väestöryhmittäin ja alueittain tuo näkyväksi sosioekonomisia eroja ja 
yhtäläisyyksiä sekä köyhyys- ja syrjäytymisriskejä. Pienituloisissa per-
heissä asuvien lasten osuus on korkeampi kuin muualla maassa ja li-
säksi joka neljäs lapsi asuu yksinhuoltajaperheessä. Myös työttömien 
ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut Helsingissä, mikä 
välillisesti voi vaikuttaa lasten eriarvoistumiseen.

Tulevina vuosina tietokeskuksessa tuottaa tietoa lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin eri ulottuvuuksista kohdennetuilla tilasto- ja tutkimushank-
keilla. Nuorten hyvinvoinnista on jo julkaistu laaja hyvinvointikertomus 
verkkosivusto ja lasten hyvinvoinnin osalta uusia hyvinvoinnin tietosi-
sältöjä ja seurantaindikaattoreita suunnitellaan tällä hetkellä tietokes-
kuksen johtamana usean viraston yhteistyönä. Tietokeskus on tiiviisti 
mukana nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa sekä välillisesti mukana 
tiedontuottajana myös lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyössä. 

Tietokeskus ottaa kokeiluluontoisesti käyttöönsä sähköisen hyvinvointi-
kertomuksen syksyllä 2016. Välineeseen on mahdollista valita eriar-
voistumista kuvaavia indikaattoreita lasten ja nuorten osalta. Tietosisäl-
töä suunnitellaan syksyn aikana tietokeskuksen johtamana usean vi-
raston yhteistyönä. Tavoitteena on, että tuotetun indikaattoritiedon 
avulla operatiivisessa toiminnassa nykyistä paremmin pystytään asetta-
maan tietoon perustuvia tavoitteita lasten ja nuorten eriarvoistumisen 
vähentämiseksi.  

Tietokeskus on yhteistyössä opetusviraston kanssa tänä keväänä to-
teuttanut koulujen PD-indikaattorien (positiivinen diskriminaatio) päivi-
tyslaskelmat. Valmistelun ohessa on huomattu, että koulujen oppimis-
tuloksiin ja koulujen tilaan liittyvien tietovarantojen keräämistä tulisi ke-
hittää ja säännöllistää, jotta erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja 
yleisiä kehityssuuntia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin. Yleisem-
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minkin lapsiin ja kouluihin liittyvien tietovarantojen kehittäminen on erit-
täin tärkeä osa lasten eriarvoisuuden torjuntaa. 

Lasten eriarvoisuuden tilanteen tarkastelu ei ole mahdollista ilman laa-
dukkaita ja säännöllisesti päivitettäviä tietovarantoja ja tutkimusta. Tie-
toon perustuva johtaminen on tietokeskuksen toiminnan ytimessä ja 
voimme siten tukea tätä tärkeää työtä.

Lisätiedot
Timo Cantell, johtaja, puhelin: Puh nro 09 310 73362

timo.cantell(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 26.05.2016 § 82

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle 
Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden tor-
jumisesta:

Lasten harrastamisella on monenlaisia myönteisiä hyvinvointivaikutuk-
sia, ja etenkin liikuntaharrastusten avulla on mahdollisuus tarjota lapsil-
le ja nuorille sellaisia kokemuksia, jotka tukevat heidän tervettä kasvu-
aan ja kehitystään (mm. Pirnes & Tiihonen, 2010). Liikuntavirasto on 
pyrkinyt toteuttamaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mu-
kaista tavoitetta, jonka mukaan jokaisella helsinkiläisellä lapsella ja 
nuorella tulee olla mahdollisuus yhteen harrastukseen. 

Helsingin eri alueiden eriarvoistumiseen liittyvät riskit on tiedostettu lii-
kuntavirastossa, ja tämä kehityssuunta on pyritty huomioimaan palve-
luiden suunnittelussa jo useamman vuoden ajan. Liikunnan harrasta-
mattomuus näkyy Helsingissä erityisesti itäisessä Helsingissä ja Pasi-
lassa. Näillä alueilla yli viidennes 20 vuotta täyttäneistä ei harrastanut 
vapaa-ajallaan liikuntaa. Mellunkylässä liikuntaa harrastamattomien 
osuus on THL:n tuottaman kyselyn mukaan 28 prosenttia ja Pasilassa 
24 prosenttia (Helsingin Tietokeskus 2016). Kouluterveyskyselyn 
(2013) perusteella puolestaan tiedetään, että fyysisen aktiivisuuden 
suositukset täyttyvät kaikkein heikoiten idän ja koillisen alueella. 

Liikuntatoimi on rakentanut viime vuosikymmeninä vetovoimisia liikun-
tapaikkoja ja tukenut muita liikuntahankkeita erityisesti itäisessä Helsin-
gissä, jossa liikuntaa harrastetaan suhteessa vähemmän kuin muualla 
Helsingissä. Merkittävimpiä näistä liikuntapaikoista ovat Liikuntamylly, 
Kivikon liikuntapuisto, Kivikon hiihtohalli, Kontulan liikuntapuiston teko-
jääkenttä, Pallomyllyn palloiluhalli, Vuosaaren liikuntapuisto, Aurinko-
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lahden uimaranta, Vuosaaren jäähalli ja Arena Centerin Myllypuron sa-
libandyhalli sekä lähiliikuntapaikat ja ulkokuntoilulaitteet.

Liikuntavirasto seuraa sekä valtakunnallisia että kaupunkikohtaisia las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin tietolähteitä, ja pyrkii tavoittamaan palveluil-
laan juuri heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset sekä ne, jotka ei-
vät vielä hyödynnä liikuntapalveluja terveytensä ja hyvinvointinsa edis-
tämisessä. Tästä syystä etenkin eri alueiden matalan kynnyksen liikun-
tapalvelutarjontaa on haluttu kehittää. Palveluohjausta eri hallintokun-
tien välillä pyritään jatkuvasti kehittämään muun muassa erillisten han-
kerahoitusten turvin, jotta erityistä tukea tarvitsevat perheet tai muut 
lasten kanssa toimivat tahot tulisivat tietoisiksi liikuntaviraston palve-
luista. 

Vuoden 2012 syksyllä liikuntavirasto aloitti yhdessä opetustoimen 
kanssa valtakunnallisen Liikkuva koulu – ohjelman jalkauttamisen hel-
sinkiläisiin peruskouluihin. Ohjelman avulla on tavoitettu lähes kaikki 
helsinkiläiset koululaiset alueesta tai oppilaiden taustoista riippumatta. 
Tällä hetkellä Liikkuva koulu on osa nykyisen hallitusohjelman kärki-
hanketta ”Liikuntaa tunti päivässä”. Liikuntaviraston sitovana talousar-
viotavoitteena vuodelle 2016 on, että 85 prosenttia sekä suomen- että 
ruotsinkielisistä perusopetuksen kouluista ovat Liikkuvia kouluja.

Fyysisesti aktiivisempaa ja viihtyisämpää koulupäivää tukevat myös lii-
kuntaviraston omat lapsille ja nuorille suunnatut matalan kynnyksen lii-
kuntapalvelumallit (EasySport ja FunAction). Palveluiden kehittäminen 
aloitettiin niin kutsutuilta positiivisen diskriminaation alueilta, joista eten-
kin EasySport on laajentunut kattamaan kokonaisvaltaisemmin myös 
muita Helsingin alueita. Kevään 2016 aikana toimintaan osallistuville 
lapsille on toteutettu kysely, jonka avulla on haluttu selvittää muun 
muassa toiminnassa ilmeneviä alueellisia eroavaisuuksia. Vastauksia 
saatiin yhteensä 515, ja niistä ilmeni, että EasySport-liikuntaan osallis-
tuvien lasten perheissä puhutaan yhteensä 42 eri kieltä. Vastaajista 65 
prosenttia oli sellaisia, joiden kodissa puhutaan ainoastaan suomen 
kieltä. Osallistujista yli puolet (51 %) ei harrasta liikuntaa urheiluseuras-
sa. Kaikista vastanneista 45 prosenttia ilmoitti, että EasySport-toimin-
nan myötä hengästyttävän liikunnan määrä on lisääntynyt heidän arjes-
saan. Tarve alueellisesti kohdennettuun toimintaan on kyselynkin pe-
rusteella ilmeinen, sillä ryhmäkoot olivat suurimmat idän alueella järjes-
tettävissä ryhmissä. Samalla alueella oli myös eniten niitä (24%), joka 
ilmoittivat, etteivät harrasta EasySport-liikunnan lisäksi mitään muuta. 
Itä oli myös alueista monikielisin; 63 prosenttia somalian kieltä ja 43 
prosenttia arabian kieltä puhuvista vastaajista tuli tältä alueelta.

FunAction-toiminta on yläkouluikäisille nuorille suunnattu edullinen ja 
monipuolinen harrasteliikuntapalvelu. Toiminta on keskittynyt pääsään-
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töisesti idän alueelle, mutta lähiöprojektin myöntämän kahden vuoden 
mittaisen hankerahoituksen turvin FunAction – toimintamallia tullaan 
kuluvan vuoden aikana laajentamaan yhdessä nuorisoasiainkeskuksen 
kanssa lännen - ja erityisesti Malminkartanon, Kannelmäen, Haagan ja 
Pitäjänmäen alueelle. Lisäksi liikuntavirastossa on tarkoituksena lähteä 
kehittämään yhdessä kouluterveydenhuollon ja opetustoimen kanssa 
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön mallintamaa ”Personal 
trainer-toimintamallia”, jonka tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista 
ja/tai ryhmämuotoista ohjausta ja liikuntapalvelua niille kahdeksasluok-
kalaisille oppilaille, jotka saavat koulujen Move – mittauksista (fyysisen 
toimintakyvyn seuranta) huolta herättävän tuloksen. Pilotit mallin kehit-
tämiseksi käynnistyvät kuluvan vuoden syksyllä, ja kehittämistyössä 
tullaan hyödyntämään jo alustavasti testattua yksilöllistä nuorten liikun-
taneuvontaa. Pilottivaiheen kehittäminen tapahtuu aluehallintaviraston 
myöntämän hankerahan turvin. 

Nuorisotutkimusverkoston tuoreimman nuorisobarometrin (2016) mu-
kaan 15 – 29 –vuotiaista nuorista joka kolmas on jättänyt harrastuksen 
aloittamisen rahapulan takia. Helena Huhdan (Nuorisotutkimusseura 
2015) tutkimuksen mukaan työttömän nuoren kaikki aika on vapaa-ai-
kaa, jolloin myös sosiaaliset ja yhteiskunnalliset kiinnikkeet säilyvät tai 
katkeavat. Vapaa-ajalla siis joko selviydytään tai syrjäydytään. Liikunta-
viraston NYT-liikuntahankkeen tavoitteena onkin tarjota toiminta- ja työ-
kykyä lisäävää liikuntaa työttömille 17–29-vuotiaille helsinkiläisille. Alu-
eellisesti kattava viikoittainen liikuntalajitarjotin tarjoaa eri lajien harras-
tusmahdollisuuksia ja Jump in –liikuntaneuvonta henkilökohtaista oh-
jausta. Asiakaskyselyihin vastanneista Nyt-liikunnan asiakkaista noin 
31 prosenttia oli ilman työ- tai koulutuspaikkaa, noin 41 prosenttia opis-
keli ja noin 28 prosenttia oli työelämässä. Vastanneista kolmannes ei 
harrastanut liikuntaa lainkaan ennen NYT-liikuntaan osallistumista. 

Alueellisesti kohdennetuista hankkeista liikuntavirasto aloittaa syksyllä 
2016 erillismäärärahan turvin myös Aktiivista arkea lähiöissä – hank-
keen, joka kohdentuu Itä-Helsingin kahteen lähiöön, Jakomäkeen ja 
Myllypuroon. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää hyvinvointia 
aktiivisesta arjesta ja yhteisöllisestä tekemisestä sekä vaikuttaa positii-
visesti terveyskäyttäytymiseen osallisuuden ja aktiivisen osallistumisen 
keinoin. Hanketta kohdennetaan erityisesti aktiivisesta toiminnasta syr-
jäytyneeseen tai muuten passiiviseen aikuisväestöön sekä lapsiperhei-
siin, joiden taustalla voi olla mm. vähävaraisuutta, pitkäaikaistyöttö-
myyttä tai yksinhuoltajuutta.

Kaupunginhallituksen myöntämällä erillismäärärahalla liikuntavirastos-
sa lähdetään kehittämään toimintamallia, jonka avulla pyritään tavoitta-
maan niin turvapaikanhakijoina juuri Suomeen saapuneet kuin jo pi-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2016 13 (25)
Kaupunginhallitus

Kj/1
12.09.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

dempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat ja monikulttuurisen 
taustan omaavat kaupunkilaiset. 

Kohdennetuista erillishankkeista voitaneen vielä mainita hanke, jonka 
tavoitteena on tarjota liikuntatoimintaa maahanmuuttajataustaisille nai-
sille ja perheen äideille, joilla on esimerkiksi riittämättömän kielitaidon 
tai mahdollisesti myös luku- ja kirjoitustaidottomuuden vuoksi haasteel-
lista löytää tietoa ja palveluja terveydestä ja liikunnasta. Liikuntaryhmät 
kohdentuvat alueille, jossa asuu paljon maahanmuuttajia kuten Itä-Hel-
sinkiin. 

Monien kehittämishankkeiden lisäksi erityistä tukea tarvitsevien lasten 
tarpeet on pyritty huomioimaan liikuntaviraston omassa toiminnassa 
mm. matalan kynnyksen liikuntaryhmiä järjestämällä sekä suunnittele-
malla loma-ajan toiminta sellaiseksi, että kaikilla lapsilla olisi mahdolli-
suus osallistua ryhmiin omien valmiuksiensa mukaan. Lisäksi liikuntavi-
rasto tukee ja tekee yhteistyötä vammaisjärjestöjen liikuntatoiminnan 
järjestämisessä. Järjestöt tavoittavat omalta osaltaan juuri haasteelli-
semmassa asemassa olevat kuntalaiset. 

Liikuntaolosuhteiden kehittämisessä erityisenä painopisteenä ovat Hel-
singin lukuisat lähiliikuntapaikat, jotka sijoittuvat kaupungin eri alueille 
vähentäen alueiden välistä eriarvoisuutta. Lähiliikuntapaikkojen tavoit-
teena on madaltaa kaupunkilaisten liikunnan harrastamisen kynnystä ja 
innostaa alueiden asukkaita liikkumaan omatoimisesti ja ympäri vuo-
den. Liikuntavirasto on käynnistänyt lähiliikuntapaikoissa uutena palve-
lumuotona kaikille helsinkiläisille suunnatun maksuttoman Liv-ulkotree-
nin. Uudelle matalan kynnyksen palvelumuodolle on ollut selvä tarve, ja 
se on tavoittanut nopeasti laajan asiakaskunnan.

Esittelijä
osastopäällikkö
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Tarja Loikkanen-Jormakka, osastopäällikkö, puhelin: 310 87500

tarja.loikkanen(a)hel.fi

Varhaiskasvatuslautakunta 24.05.2016 § 85

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vihreän val-
tuustoryhmän ryhmäaloitteesta alueiden eriarvoisuuden torjumisesta:
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Eriarvoisuuden torjunta on tärkeä aihe varhaiskasvatuksen toiminnas-
sa. Kaikkia koskevat yhdenvertaiset varhaiskasvatuspalvelut osana op-
pimisen polkua tasaavat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja ja 
takaavat kaikille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutetun henki-
löstön järjestämään varhaiskasvatustoimintaan.

Varhaiskasvatusvirastossa positiivisen diskriminaation määräraha 
vuonna 2016 on 950 000 euroa. Määrärahalla on lisätty hoito- ja kasva-
tushenkilöstön määrää, lastentarhanopettajien osuutta hoito- ja kasva-
tushenkilöstöstä sekä palkattu lisää erityislastentarhanopettajia erityi-
sesti niillä asuinalueilla, joilla on nähtävissä lasten kasvuun liittyviä ris-
kitekijöitä. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että positiivisen 
diskriminaation määräraha pidetään jatkossa vähintään vuoden 2016 
tasolla. Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin vuosiin.

Varhaiskasvatuksessa puututaan tehokkaasti erilaisin tukitoimin kas-
vun, kehityksen ja oppimisen haasteisiin sekä ennaltaehkäistään erilai-
sista riskitekijöistä johtuvia ongelmia. Erityisen tuen resursseja kohden-
netaan alueittain eniten tukea tarvitseville lapsille ja tiivis yhteistyö neu-
volan ja muiden lapsiperheiden palvelujen kanssa auttaa kartoittamaan 
lasten tuen tarpeita. Erityisesti varhaiskasvatuksen, huoltajien ja neuvo-
lan yhteinen Hyve4-malli ja siihen liittyvä tiedonsiirto päiväkodin ja neu-
volan välillä tuottaa paljon lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvää tär-
keää tietoa ja auttaa kohdentamaan erilaisia tukitoimia.

Erityistä huomiota on kiinnitetty eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten 
suomen kielen oppimiseen. Varhaiskasvatusalueilla työskentelee suo-
mi toisena kielenä -lastentarhanopettajia, jotka toimivat alueille konsul-
toivina työntekijöinä sekä arvioivat ja kehittävät kielitaidon parantami-
seen tähtääviä toimintamalleja. Ota koppi! -hankkeessa on yhteistyös-
sä neuvolan ja perusopetuksen kanssa kehitelty toiminnallisia menetel-
miä lasten suomen kielen osaamisen kehittämiseksi. Ota koppi! -ohjel-
massa on kiinnitetty erityistä huomiota myös siihen, että lasten kotona 
puhutun kielen osaamista tuetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on lähdetty kehittämään kumppanuu-
teen perustuvia toimintamalleja, joilla edistetään varhaiskasvatuksen si-
sältöjen monipuolista toteutumista kaupungin eri osissa. Yhteistyössä 
kulttuurikeskuksen kanssa on palkattu työttömiä taiteilijoita päiväko-
deissa tapahtuvaan taidekasvatustyöhön alueilla, joiden sosio-ekono-
minen tilanne on keskivertoa heikompi ja joissa taiteen saavutettavuus 
on heikko. Toimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2015 ja sitä tullaan 
jatkamaan vuosina 2016 ja 2017. Yhteistyössä nykytaiteen museo 
Kiasman kanssa on järjestetty taidekasvatustyöpajoja eri puolilla kau-
punkia sekä järjestetty henkilöstön täydennyskoulutusta. Kaupunginor-
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kesterin kanssa on mahdollistettu esiopetuksessa olevien lasten osal-
listuminen kaupunginorkesterin konserttiin.

Varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella on tärkeä rooli kaikkien lasten 
yhtäläisten oppimisedellytysten turvaamisessa. Esiopetuksesta peruso-
petukseen siirryttäessä nivelvaiheen yhteistyö opetustoimen kanssa on 
tärkeää sujuvan koulun aloittamisen varmistamiseksi. Varhaiskasvatuk-
sen ja opetustoimen yhteistyössä on kehitetty kouluun siirtymisen pro-
sesseja siten, että kaikkien lasten tarpeet tulevat huomioiduksi.

Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen toi-
mintamalleja kehitetään edelleen myös eriarvoisuuden torjumisen nä-
kökulmasta. Keinojen vaikuttavuuden seurantaa voidaan kehittää osa-
na lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyvää yhteistyötä. Kun 
puhutaan lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat 
punnittaisiin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhem-
pien kanssa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan kehit-
tämisessä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Eriarvoisuuden torjumisella on suoria vaikutuksia terveyteen ja hyvin-
vointiin sekä lasten mahdollisuuteen osallistua tasa-arvoiseen koulutuk-
seen. Yhdenvertaisten varhaiskasvatuspalvelut Helsingin eri alueilla 
ehkäisevät osaltaan lasten ja lapsiperheiden eriarvoistumista ja tasaa-
vat lasten erilaisista lähtökohdista johtuvia eroja. Laadukas varhaiskas-
vatus edistää lasten sosiaalista, alueellista ja kulttuurista tasa-arvoa.

Käsittely

24.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan niin, että toisen kappaleen loppuun lisä-
tään seuraava lause: Vaikutus on suurinta panostettaessa varhaisiin 
vuosiin.

Lisäksi lausunnon loppuun lisätään seuraavat virkkeet: Kun puhutaan 
lapsista, toiminnan vaikuttavauutta ei mitata siten, että asiat punnittai-
siin mittarein. Lapsen kehitys ja oppiminen käydään vanhempien kans-
sa läpi vuosittain. Tarvittaessa mukana on asiantuntijoita.

Virasto tekee aktiivisesti yhteistyötä yliopiston kanssa. Alkamassa on 
arviointihanke, josta saatavaa tietoa käytetään hyväksi toiminnan kehit-
tämisessä.
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Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Vastaehdotus: Lisäys kohtaan 2 ensimmäisen lau-
seen perään: Eriarvoisuuden torjunnassa täytyy kohdella huonossa 
asemassa/syrjäytymisvaarassa olevia lapsia sekä kantasuomalaisia, 
että maahanmuuttajataustaisia lapsia tasavertaisesti. Positiivisen disk-
riminaation määrärahoista ei saa tulla ohituskaistaa maahanmuuttaja-
lapsille kantasuomalaisten lasten kustannuksella.

Aleksi Niskasen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

17.05.2016 Pöydälle

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Mikko Mäkelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 24378

mikko.makela(a)hel.fi

Nuorisolautakunta 12.05.2016 § 65

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Nuorisoasiainkeskus pitää alueiden eriarvoisuuden torjumista tärkeänä 
tavoitteena. Nuorisoasiainkeskuksen uutta suuntaa valittaessa strategi-
sesti keskeisenä painopisteenä on ollut nimenomaan alueellisen eriar-
voisuuden torjuminen ja alueiden omaleimaisuuden kehittäminen. Yksi 
nuorisoasiainkeskuksen keskeisistä toimintaperiaatteista on, että ”teh-
dään enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän”. Tä-
mä edellyttää panostusta alueisiin, joissa lasten ja nuorten riski syrjäy-
tyä on suurempi. Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa keskeistä on ol-
lut myös hyvä ja toimiva kumppanuus muiden lasten ja nuorten kanssa 
työtä tekevien tahojen kanssa.

Nuorisoasiainkeskuksessa tiedostetaan se, että nuorten tarpeet vaihte-
levat alueittain Helsingissä. Alueiden eriarvoistumisen torjumiseksi tar-
vitaan luotettavaa, monipuolista ja ajantasaista tietoa alueista ja niiden 
asukkaista, erityispiirteistä ja elinolosuhteista. Tähän haasteeseen vas-
tataan muun muassa nuorten hyvinvointikertomuksessa, johon on ke-
rätty avoimen tiedon periaatteella niin tutkimus- ja tilastotietoa kuin 
nuorten ja toimijoiden kokemuksia. Taustalla on ajatus, että erilaista tie-
toa yhdistämällä voidaan saada luotettavampaa tietoa hyvinvointiin vai-
kuttavista tekijöistä. Monipuolisen tiedon ja indikaattoreiden pohjalta 
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voidaan seurata alueiden ja tilanteiden kehittymistä sekä ohjata resurs-
seja enemmän tarvitseville nuorille ja alueille.   

Nuorisoasiainkeskus katsoo, että alueiden eriarvoisuuden torjumiseksi 
hallintokuntien välinen yhteystyö on välttämättömyys. Nuorten syrjäyty-
misen ehkäisytyössä toimitaan usein ns. harmaalla vyöhykkeellä, jossa 
asiakkuus ei ole selkeästi minkään hallintokunnan oma tehtävä. Osaa-
mista ja resursointia yhdistämällä voidaan päästä parempaan lopputu-
lokseen ja tarjota ehkäisevää tukea niillä alueilla ja niille nuorille, jotka 
mahdollisesti jäisivät ilman palveluita.

Nuorisoasiainkeskus huomioi alueiden erilaiset tarpeet myös henkilös-
tösuunnittelussa. Parhaillaan nuorisoasiainkeskuksessa kootaan ajan-
tasaista tietoa alueellisista palvelutarpeista ja tarvittavista henkilöstö-
määristä pitkän tähtäimen henkilöstösuunnittelua varten. Tarkoituksena 
on suunnata lisää resursseja alueille, joissa tarve on suurin.

Nuorisotyön tehtävä on turvata kaikille nuorille tasavertaiset mahdolli-
suudet tehdä ja olla, asuinalueestaan riippumatta. Nuorisoasiainkes-
kuksen uudistuksen myötä on alueellista kehittämisvastuuta lisätty, jo-
ka tarkoittaa muun muassa alueellisten yksiköiden vastuuta sen huo-
lehtimisesta, että nuorten mahdollisuudet toteutuvat omalla alueella.  
Näitä mahdollisuuksia ovat; 

- mahdollisuus muodostaa kaverisuhteita,
- mahdollisuus toimia toisten hyväksi ja vaikuttaa ympäristöönsä,
- mahdollisuus kokea ja toteuttaa kulttuuria,
- mahdollisuus liikuntaan,
- mahdollisuus viettää aikaa muiden nuorten kanssa paikoissa, joihin 
nuoret ovat tervetulleita,
- mahdollisuus saada apua ja tukea,
- mahdollisuus oppia uutta ja vahvistaa omia taitojaan.

Nuorisotyössä alueellista yhteistyötä, paikallisia kokeiluja ja alueille jal-
kautumista lisätään. Alueellisissa nuorisotyön yksiköissä kehitetään 
alueen tarpeiden pohjalta työtapoja ja tarjotaan tukea tarvitseville nuo-
rille aiempaa enemmän mahdollisuuksia saada yksilöllistä ohjausta ja 
apua erilaisissa elämäntilanteissa. Maahanmuuttajiin suunnattu työ on 
nostettu yhdeksi erityiseksi kärkihankkeeksi. 

Yksi tapa vaikuttaa alueiden eriarvoistumisen torjuntaan, on lisätä 
asukkaiden osallistumismahdollisuuksia oman asuinalueensa kehittä-
miseen ja parantamiseen. Nuorisoasiainkeskuksessa tätä on kehitetty 
soveltamalla osallistavan budjetoinnin mallia Ruutibudjettia (RuBu). 
Ruutibudjetissa nuoret ovat kumppaneina kehittämässä alueiden palve-
luita nuorille ja tekemässä aloitteita alueiden parantamiseksi.
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Alueellisen eriarvoistumisen kehityksen torjumiseksi tehdään nuorisoa-
siainkeskuksessa kohdennettua nuorisotyötä. Kohdennetulla nuoriso-
työllä tarkoitetaan yksilöiden ja ryhmien kanssa tehtävää syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja sosiaaliseen vahvistamiseen tähtäävää työtä, jota tehdään 
yhdessä muiden kanssa. Kyse on työn tarveperustaisesta kohdentami-
sesta sinne, missä tuen tarvetta on enemmän. Työtä tehdään ehkäise-
västä näkökulmasta, jossa nuoria ohjataan ja tuetaan vaiheessa, jolloin 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on vielä runsaasti ja nuorisotyöllinen lä-
hestyminen on perusteltua.

Esimerkkejä kohdennetusta nuorisotyön työmuodoista Helsingissä ovat 
sosiaali- ja terveysviraston kanssa yhteisesti toteutettava Luotsi-toimin-
ta sekä opetusviraston kanssa yhteistyössä tehtävä Kaikki Käy Koulua 
– hanke. Kohdennettuja nuorisotyön hankkeita järjestetään myös pai-
kallisesti nuorisotyöyksiköiden ja eri tahojen kanssa yhteistyössä alu-
een tarpeiden perusteella, esimerkiksi alueen koulun ja oppilashuollon 
kanssa yhdessä suunnitellen tai alueella toimivan järjestön kanssa yh-
dessä toteuttaen.

Luotsi-toiminta on nuorisoasiainkeskuksen ja sosiaali- ja terveysviras-
ton monihallintokuntainen malli, joka palvelee yläkouluikäisiä koko Hel-
singin alueella. Sen tavoitteena on hyvinvoiva nuori ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen. Luotsi-toiminta mahdollistaa nuorille ehkäisevästä näkö-
kulmasta yksilöllisiä tarpeita vastaavaa tukea, myönteisiä kokemuksia 
ja vapaamuotoisia tilanteita kokea hyväksyntää. Nuorilla rakennetaan 
henkilökohtainen tukiohjelma, jossa nuoren kykyjä, taitoja, sosiaalista 
kompetenssia ja osallisuutta vahvistetaan nuoren omista lähtökohdista. 
Tukea viedään nuoren arkeen ja toimintaa tehdään nuoren lähiympäris-
tössä. 

Kaikki käy koulua -hankkeessa viedään ryhmämuotoista tukea koulu-
ympäristöön. Työmallissa muodostettavat kasvuryhmät on sisällytetty 
koulun opetussuunnitelmaan valinnaisaineena. Kasvuryhmissä aute-
taan nuorta tunnistamaan koulunkäynnin ja elämän pulmakohdat, omat 
voimavarat ja vahvuudet ja etsitään yhdessä vaihtoehtoja parempaan. 
Toimintaa suunnitaan opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteis-
työnä alueilla ja kouluissa ilmenneiden tarpeiden pohjalta eniten tarvit-
seville alueille.

Nuorisoasiainkeskuksessa pidetään tärkeänä, että myös tulevan johta-
misjärjestelmän muutoksen ja toimialamuutoksen jälkeen yhteistyön 
mahdollisuudet säilyvät ja tekemisen tapoja ja sujuvuutta kehitetään 
edelleen. Tärkeää on myös panostaa riittävästi resursseja ehkäisevän 
työn ja varhaisen tuen yhteisille rajapinnoille, josta usein kärsivät pe-
ruspalveluiden järjestämisen resurssipaineessa.

Esittelijä
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osastopäällikkö
Mikko Vatka

Lisätiedot
Tiina Nurmi, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89121

tiina.nurmi(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.05.2016 § 170

HEL 2016-001969 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Vihreiden ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta esittää, et-
tä talousarvion 2017 esittelyyn mennessä selvitetään tehokkaimmat ta-
vat torjua lasten eriarvoistumista Helsingin eri alueilla. Keinoja tulisi sel-
vittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa, mutta myös liikuntatoi-
messa, nuorisotoimessa, rakennusvirastossa ja muutoin kaupungin toi-
minnassa. Asia voitaisiin selvittää opetus- ja varhaiskasvatusviraston 
yhteistyössä, kuullen alan tutkijoita ja muita virastoja. Myös keinojen 
vaikuttavuuden seuranta on syytä suunnitella. Kaupunkisuunnittelulla-
kin on roolinsa, mutta se on liian hidasvaikutteista toimiakseen pää-
asiallisena keinona.

Kaupunginosien tasapainoinen ja hallittu kehittäminen on kaupunki-
suunnittelun keskeisiä tavoitteita. Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituk-
sella luodaan mm. edellytyksiä asuntopolitiikalle, jolla vaikutetaan väes-
töryhmien alueelliseen sijoittumiseen, pyritään tasaamaan alueellisia 
eroja sekä tätä kautta ehkäistään asuinalueiden epätasapainoista kehi-
tystä. Alueiden eriarvoisuuden ehkäisemiseksi kehittämistoimenpiteitä 
ja investointeja tulee kohdistaa entistä koordinoidummin ja samanaikai-
sesti. Toteuttamalla täydennysrakentamishankkeiden yhteydessä jul-
kisten alueiden parantamista, palvelutilojen monipuolistamista sekä toi-
minnallista ja sosiaalista kehittämistä luodaan hyvät edellytykset eriar-
voisuuden ennalta ehkäisylle. Muun muassa laadukkaat puistoalueet ja 
julkiset tilat, turvallinen arkiympäristö sekä hyvät liikuntamahdollisuudet 
yhdessä hallintamuotojakaumaltaan monipuolisen asuntorakentamisen 
kanssa edistävät alueiden positiivista kierrettä. Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto sekä Helsingin lähiöprojekti yhteistyössä muiden virastojen kans-
sa edistävät erilaisten parantamistoimenpiteiden yhteensovittamista 
täydennyskaavoitushankkeissa. Tästä hyvänä esimerkkinä on Meri-
Rastilassa vuonna 2014 käynnistynyt laajamittainen alueen kaavoituk-
seen ja julkisen ympäristön parantamiseen tähtäävä kaupunkiuudistus-
työ.
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Asuinalue koostuu kodin välittömästä ympäristöstä, jossa liikutaan päi-
vittäin. Oman asuinalueen turvallisuus on yksi tärkeimmistä koetun tur-
vallisuuden osa-alueista, ja sen turvallisuus on keskeinen asia arjen 
viihtyvyyden ja alueellisen eriarvoisuuden kannalta. Helsingin tietokes-
kuksen vuonna 2015 toteuttaman turvallisuustutkimuksen mukaan tur-
vattomuuden kokemukset ovat pysyneet asuinalueilla pitkälti entisellä 
tasollaan, mutta myös positiivista kehitystä on nähtävissä. Esimerkiksi 
Myllypurossa ja Jakomäessä turvattomuuden kokemusten määrä on 
vähentynyt vuoden 2009 mittaustilanteesta. Kummallakin alueella on 
tehty määrätietoista kehittämistyötä alueen täydennysrakentamisen, 
julkisen ympäristön parantamisen sekä syrjäytymisen ennalta ehkäisyn 
osalta. Voidaan katsoa, että Myllypuron laaja-alainen kaupunkiuudistus 
sekä Jakomäen alueen koordinoitu kehittäminen ovat olleet tärkeä teki-
jä myös turvattomuuden kokemusten vähenemiseen.

Asemanseudut, ostoskeskukset sekä puistot ovat keskeisiä asuinym-
päristöjen julkisia ja kaupallisia keskittymiä, joiden laatutasolla on vai-
kutusta asuinalueiden eriarvoisuuteen ja asukkaiden kokemuksiin 
omasta arkiympäristöstään. Kehittämisen nykyisenä haasteena on 
etenkin toimijoiden laaja kirjo, omistajarakenteen sirpaleisuus sekä osin 
toisistaan eriävät intressit. Asemanseutuja ja ostareita tulee kehittää 
voimallisemmin yhdessä kaupungin eri hallintokuntien, valtion ja paikal-
listen toimijoiden kanssa. Parantamalla asemanseutujen ja muiden lii-
kenteen solmukohtien laatutasoa edistetään eri kulkutapojen hyvää 
saavutettavuutta, lisätään ihmisten liikkumista omassa arkiympäristös-
sään sekä vahvistetaan paikallisten palveluiden edellytyksiä. Yhdessä 
kaupunkirakenteen tiivistämistavoitteen kanssa asuinalueet kytkeytyvät 
rakenteellisesti paremmin toisiinsa, jolloin todennäköisyys myös sosio-
ekonomisten ongelmien kasaantumisesta perifeerisiin alueisiin on epä-
todennäköisempää.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti on kumppanuutta ja asukasosallisuut-
ta korostava kaupungin eri hallintokuntien yhteistyöprojekti, joka toimii 
koko esikaupunkivyöhykkeellä. Projekti tukee kaupungin strategian ja 
tavoitteiden toteuttamista. Lähiöprojektin tehtävänä on kiinnittää huo-
miota alueiden eriarvoisuuden torjumiseen. Toimintakauden 2016-2017 
yhtenä päätavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäi-
sy. Projekti tekee yhteistyötä muun muassa rakennusviraston ja liikun-
taviraston kanssa yleisten alueiden kehittämiseksi ja monipuolistami-
seksi sekä kehittää syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyviä alueellisia toi-
mintamalleja yhdessä palveluhallintokuntien, kuten nuorisoasiainkes-
kuksen, kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Esi-
merkiksi liikuntaviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteutetta-
vassa lännen liikuntaprojektissa parannetaan lasten ja nuorten liikunta-
mahdollisuuksia Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan 
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alueilla. Lähtökohtana on matalan kynnyksen toiminta ja syrjäytymisen 
ennalta ehkäisy liikunnan ja yhdessä tekemisen keinoin.

Lähiöprojekti osallistuu myös kaupungin lähiörahaston käytön tukemi-
seen yhdessä kaupunginkanslian kanssa. Lähiörahasto on erillinen in-
vestointirahasto, josta rahoitetaan hankkeita, jotka nostavat Helsingin 
lähiöiden arvostusta parantamalla niiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta 
sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia. Keskeisessä 
osassa on alueiden eriarvoisuuden torjuminen. Lähiöprojekti tukee 
hankkeiden valmistelua, hallintokuntien välistä yhteistyötä ja tiedon-
vaihtoa sekä pyrkii varmistamaan hankkeiden etenemisen. 

Alueellisen eriarvoisuuden torjuminen on pitkäjänteistä hallintokuntien 
ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä. Lähiöprojektilla on tässä työs-
sä tärkeä koordinaattorin, yhteensovittajan ja puolestapuhujan rooli. 
Projekti tukee kaupungin kustannustehokasta resurssien käyttöä kana-
voimalla lähiöalueilta tulevia tarpeita kaupunkitasoiseen keskusteluun, 
kokoamalla yhteen eri virastojen tarpeita, edesauttamalla yhteistä 
suunnittelua sekä pilotoimalla ja jalkauttamalla toimintamalleja virasto-
jen toimintaan. Tärkeässä osassa on täydennyskaavoituksen edistämi-
nen ja julkisen ympäristön parantamistoimenpiteiden yhteensovittami-
nen ja koordinointi. 

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä  siten, että se 
käsitteli asian Ykp 1 asian Vp 5 jälkeen.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Tero Santaoja, lähiöprojektin projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi
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Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi eriarvoisuuden torjumista koskevasta 
ryhmäaloitteesta seuraavan lausunnon:

Yleistä rakennusviraston toiminnasta alueiden tasa-arvoisuuden edistämisessä
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Rakennusviraston perustehtävänä on taata toimiva ja turvallinen kau-
punkiympäristö Helsinkiin. Kaupunkiympäristön palveluiden järjestämi-
sessä erityisesti ulkoleikkipalvelut sekä jalankulun ja pyöräilyn ympäris-
töt koskettavat lapsia ja nuoria. Rakennusvirastolla on käytössään usei-
ta keinoja pyrkiä mahdollisimman tasapuoliseen alueiden palveluiden 
järjestämiseen huomioiden mm. alueiden kunto, identiteetti sekä asuk-
kaiden toiveet ja tarpeet. Osa keinoista on nopeavaikutteisia, mutta 
myös järjestelmällinen, pitkän tähtäimen suunnittelu- ja ohjelmointityö 
on tärkeä osa alueiden eriarvoistumisen ehkäisemistä. Yleinen talousti-
lanteen heikko kehitys asettaa kuitenkin haasteita rakennetun ympäris-
tön laadun ja kaupunkiomaisuuden arvon säilymiselle.

Strategisessa suunnittelussa alueiden tasa-arvoisuuden edistämisen 
keinoja ovat mm. kaupunginlaajuiset palveluiden verkostotarkastelut, 
tuotteita ja palveluja koskevat linjaukset sekä aluesuunnitelmien laati-
minen. Investointien ja ylläpidon ohjelmoinnissa asetetaan painopistea-
lueita ohjaamaan toiminnan resursseja tarpeellisiin kohteisiin. Palveluja 
arvioidaan ja priorisoidaan jatkuvasti, ja samalla pyritään parantamaan 
toiminnan tuottavuutta, jotta esimerkiksi ylläpidon laatutason säilyttämi-
nen nykyisellään olisi mahdollista. Asukkaiden palautteita ja tyytyväi-
syyttä seurataan vuosittain analysoimalla saadut asukaspalautteet se-
kä teettämällä kyselyitä.

Rakennusvirasto tekee yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien 
kanssa, jotta palvelujen kokonaisuus on linjassa eri toimijoiden kesken. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita alueiden eriarvoistumisen ehkäisyssä 
lasten näkökulmasta ovat varhaiskasvatusvirasto, liikuntavirasto, ope-
tusvirasto ja lähiöprojekti.

Aluesuunnittelu

Helsingin kaupungin strategiassa on nostettu esiin esikaupunkialueiden 
ja asuinalueiden vetovoimaisuus asukkaiden ja elinkeinoelämän toimi-
joiden näkökulmasta. Yhtenä toimenpiteenä tähän ovat yleisten aluei-
den aluesuunnitelmat, joiden pohjalta parannetaan katujen, virkistysa-
lueiden ja aukioiden laatua, turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta tiivis-
tyvässä kaupunkirakenteessa.

Aluesuunnitelma on rakennusviraston työväline katu- ja viherverkosto-
jen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tasapuolisesti koko Helsingissä. 
Sen avulla osaltaan ohjelmoidaan ja suunnitellaan rakennusviraston 
toimintaa ja taloutta. Aluesuunnitelmassa selvitetään katujen ja vihera-
lueiden ylläpidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien pal-
veluiden tavoitetaso, toimenpidetarpeet sekä toimenpiteiden kiireelli-
syysjärjestys. Suunnittelu tehdään vuorovaikutteisesti alueen asukkai-
den ja elinkenoelämän toimijoiden kanssa. Tarpeita alueen kehittämi-
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seksi kerätään järjestelmällisellä kuntokartoituksella, asukaskyselyillä ja 
gallupeilla sekä erilaisten työpajojen ja vuorovaikutustilaisuuksien avul-
la. Esimerkiksi alueen kouluja innostetaan lähtemään mukaan alue-
suunnitteluun ja työstämään kehittämisehdotuksia lasten ja nuorten 
omasta elinympäristöstä.

Verkostotarkastelut ja linjaukset

Verkostosuunnittelun ja palvelulinjausten avulla pyritään takaamaan 
tasapuolinen palveluverkosto koko kaupungissa ja myös pitämään pal-
velujen laatutaso samana. Palvelulinjaukset laaditaan käyttäjiä kuun-
nelleen, ja esimerkiksi skeittiohjelmassa määritellyt korjattavat ja uudis-
rakentamiskohteet on kerätty käyttäjien palautteiden perusteella. Ver-
kostotarkastelujen ja aluesuunnittelun avulla pyritään turvaamaan ja 
havaitsemaan epäkohdat myös palveluihin johtavissa jalankulun ja pyö-
räilyn reiteissä. Käyttäjien palaute muun muassa ulkoilureittien turvatto-
muuteen ja valaistuksen puutteellisuuteen liittyen voidaan huomioida 
aluesuunnittelussa esiin nousevien hankkeiden ja hoitotoimenpiteiden 
täsmentämisen myötä.

Katu- ja viheralueiden ylläpito

Vaikka katu- ja viheralueet laajenevat rakentamisen myötä, uusien 
alueiden ylläpitoon ei määräraharaamissa ole vastaavaa varausta. Ka-
tu- ja viheralueiden ylläpidon laatutaso pyritään kuitenkin pitämään 
pääosin nykytasolla, mikä vaatii panostamista palvelujen järjestämisen 
ja tuottavuuden parantamiseen. Ylläpitoon osoitettujen määrärahojen 
riittävyyttä turvataan mm. lisäämällä kilpailuttamalla hankittujen palve-
luiden osuutta. 

Alueiden tasa-arvoisuutta pyritään edistämään ylläpitämällä eri puolilla 
Helsinkiä edustuspuistoja ja erikoiskohteita, kuten kartanoympäristöjä. 
Aluekeskusten, kuten Malmi ja Itäkeskus, puhtaanapidon taso on pidet-
ty samalla tasolla kantakaupungin kanssa. Lapsille tärkeiden leikkia-
lueiden turvallisuutta tarkastetaan säännöllisesti, ja leikkialueiden väli-
nevalikoima pyritään pitämään kattavana alueesta riippumatta. Leikki-
puistotoiminnan osalta järjestetään säännöllisesti tapaamisia varhais-
kasvatusviraston ja kiinteistöviraston kanssa. Asukkaiden vastuunottoa 
lähiympäristöstä pyritään vahvistamaan tarjoamalla mahdollisuuksia 
osallistua yleisten alueiden hoitoon esimerkiksi puistokummeina tai tal-
kootoiminnassa.

Lähiöprojekti ja lähiörahasto

Helsingin kaupungin lähiöprojektin ja lähiörahaston avulla rakennusvi-
rasto on pystynyt toteuttamaan erityisesti esikaupunkialueilla kunnos-
tus- ja perusparannushankkeita, joille ei muutoin olisi nykyisellä resur-
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soinnilla löytynyt rahoitusta viraston investointibudjetista. Lähiöprojektin 
ja rakennusviraston yhteishankkeiksi on nostettu kohteita, jotka ovat 
osa paikallista identiteettiä ja asukkaille tärkeitä. Lähivuosien hankkeita 
ovat olleet erilaiset yhteisölliset taideprojektit (esimerkiksi alueen nuor-
ten erityispanostuksella toteutettu Jakomäen taidealikulku Broda) sekä 
leikkipuistojen tai kävelykatu- ja aukioalueiden kunnostushankkeet eri 
puolilla Helsinkiä. Hankkeiden mahdollistamisen lisäksi lähiöprojektilla 
on merkittävä rooli hallintokuntia yhdistävänä ja tiedonvaihtoa lisäävä-
nä toimijana, jonka kautta käyttäjähallintokuntien, alueen asukkaiden, 
elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden tarpeet on mahdollista tuoda 
kootusti toteuttavien hallintokuntien tietoon. Lähiöprojekti on rakennus-
viraston keskeinen kumppani eriarvoistumisen vähentämisessä ja 
alueiden tasapuolisen kohtelun mahdollistajana.

Vuonna 1996 perustetun lähiöprojektin kuudes toimintakausi alkoi vuo-
den 2016 alusta. Uusi kausi kestää kaksi vuotta, mikä antaa mahdolli-
suuden arvioida projektin toimintaa osana seuraavan valtuustokauden 
strategiakokonaisuuden valmistelua. Nykyisellä toimintakaudella lä-
hiöprojekti keskittyy aluekohtaisiin sekä erilaisiin syrjäytymistä ennal-
taehkäiseviin pilotteihin ja teemallisiin kokonaisuuksiin, kuten asema-
seutuihin. Kohdealueina ovat erityisesti Meri-Rastila, Jakomäki, Malmi, 
Malminkartano, Kannelmäki ja Pohjois-Haaga. Lähiöprojektin tavoittee-
na on edistää toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakau-
pungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi 
alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri hallintokun-
tien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Vuorovaikutus

Lautakunta katsoo, että vuorovaikutusta ja hallintokuntien yhteistyötä 
alue-, katu- ja puistosuunnittelussa on syytä edelleen kehittää, ja asuk-
kaat on otettava enenevässä määrin huomioon jo suunnittelun alkuvai-
heessa aktiivisina osallistujina. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota sii-
hen, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtenäiset mahdollisuudet osallis-
tua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Siksi 
vuorovaikutuksessa tulee jalkautua sinne, missä ihmiset jo ovat. Suun-
nittelukilpailuja, työpajoja ja lähiöprojekteista saatuja hyviä kokemuksia 
tulee laajentaa osallisuuden edistämiseksi.

Käsittely

10.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän ehdotus: Lisätään lausuntoehdotuksen uudeksi viimeiseksi 
kohdaksi  otsikolla "Vuorovaikutus" oleva seuraava teksti:
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 "Lautakunta katsoo, että vuorovaikutusta ja hallintokuntien yhteis-
työtä alue-, katu- ja puistosuunnittelussa on syytä edelleen kehittää, 
ja asukkaat on otettava enenevässä määrin huomioon jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa aktiivisina osallistujina. Erityisesti on kiinnitettävä 
huomiota siihen, että kaikilla kaupunkilaisilla on yhtenäiset mahdolli-
suudet osallistua asuinpaikasta ja sosioekonomisesta taustasta riip-
pumatta. Siksi vuorovaikutuksessa tulee jalkautua sinne, missä ih-
miset jo ovat. Suunnittelukilpailuja, työpajoja ja lähiöprojekteista 
saatuja hyviä kokemuksia tulee laajentaa osallisuuden edistämisek-
si."

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Suvi Kokkonen, lakimies, puhelin: 310 39952

suvi.kokkonen(a)hel.fi
Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi


