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§ 26
Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi mahdollisuudesta tehdä 
kaupungin strategian keskeisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistu-
misen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi valtuustokauden lopus-
sa syvällinen arviointi

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
29.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään SDP:n valtuustoryhmän ryhmäaloitteen myönteisen 
erityiskohtelun rahoituksen laajentamisesta kaupunginvaltuusto hyväk-
syi valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toivomusponnen: ”Hyväk-
syessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuusto edellyttää, että 
selvitetään mahdollisuudet tehdä kaupungin strategian keskeisestä ta-
voitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämisek-
si valtuustokauden lopussa syvällinen arviointi, missä arvioidaan eri 
hallintokunnittain tavoitteen toteutuminen ja siihen tarvittavien rahojen 
riittävyys. Arviointi antaa pohjaa seuraavalle valtuustokaudelle laaditta-
vaan strategiaan.”
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Kaupunginhallitus toteaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupun-
kiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sosiaali- 
ja terveyslautakunnan lausuntoihin viitaten, että kaupunkistrategian to-
teutumista seurataan kaupunkitasoilla strategiamittareilla talouden ja 
toiminnan seurannan yhteydessä kolme kertaa vuodessa, jonka lisäksi 
toimialoilla seurataan strategian tavoitteiden toteutumista erilaisilla toi-
minnan ja talouden määrällisillä ja laadullisilla mittareilla. Toimialojen 
toiminnan keskiössä on monella tavalla alueiden eriarvoistumisen ja 
hyvinvointierojen vähentäminen. Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuor-
ten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkiyhteinen strategiahanke Mukana-
ohjelma sisältää oman seurantarakenteensa ja hankkeesta laaditaan 
loppuraportti vuoden 2021 keväällä. Kaupungin hyvinvointisuunnitel-
malla sekä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
(AM-ohjelman) tavoitteiden toteuttamisella edistetään alueiden eriar-
voistumisen ja hyvinvointierojen vähentämistä. Myönteisen erityiskohte-
lun rahoitus on yksi monista käytössä olevista välineistä eriarvoistumi-
sen ja hyvinvointierojen vähentämiseen. Myönteisen erityiskohtelun ra-
hoitusta käytetään kasvatuksen ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan 
sekä sosiaali- ja terveystoimialla. Myönteisen erityiskohtelun rahoituk-
sen kohdentamisen kriteerejä on kehitetty yhteistyössä kaupunginkans-
lian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa. 

Kaupunginkanslian strategiaosastolla laaditaan parhaillaan yhteistyös-
sä kaupunginkanslian muiden osastojen, toimialojen ja kaupunkiyhteis-
ten strategiahankkeiden kanssa arviointia strategiakauden 2017−2021 
tavoitteiden ja kaupunkitasoisten strategiamittareiden toteutumisesta. 
Arviointi tullaan esittelemään kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaa-
rissa alkuvuodesta 2021. Samanaikaisesti strategiaosastolla laaditaan 
laajassa yhteistyössä strategian tietopohjaa seuraavan strategian val-
mistelua varten. 

Alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentäminen vaatii pit-
käjänteistä työtä, jonka vuoksi on tärkeää seurata kehitystä pitkällä ai-
kavälillä eri näkökulmista. Kaikkien toimialojen toiminnan keskiössä on 
hyvinvointierojen vähentäminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
11.11.2020 Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman, 
jonka tavoitteilla vähennetään osaltaan alueiden eriarvoistumiskehitys-
tä esimerkiksi hallintamuotojakauman ja kaupunkiuudistuksen avulla. 
Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö sekä hyvinvointi-
suunnitelman toteuttaminen ja seuranta ovat merkittäviä hyvinvointiero-
jen esille tuomisessa ja vähentämisessä. 

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä.
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.05.2020 § 257

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingin kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on Helsingin alueiden 
välisen eriytymisen väheneminen ja kaupunginosien välisten hyvinvoin-
tierojen kaventuminen. Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee ja to-
teuttaa kaupunkiuudistusalueilla kehittämistoimia, joiden tavoitteena on 
saada aikaan positiivista kehitystä esimerkiksi täydennysrakentamisen 
ja kaupunkiympäristön uudistamisen avulla ja vaikuttaa sitä kautta 
alueiden väliseen eriytymiseen. 

Kestävään kasvuun ja segregaatioon liittyen strategian toimenpiteinä 
kaupunkiympäristön toimialalla mm. toteutetaan asumisen ja maankäy-
tön ohjelmaa (AM) ja varmistetaan monipuolinen hallintamuotojakauma 
asuntotarjonnassa. Samoin kaupungin vuokratalojen segregaatiokehi-
tystä seurataan ja asia huomioidaan asukasvalintoja tehtäessä. Toimia-
la vähentää toimintaansa liittyvän osallistumisen esteitä ja parantaa 
tiedonsaantia keskeisimmistä palveluistaan. Ylläpidon laatu on ylläpito-
luokituksen mukaista alueen sosioekonomisesta rakenteesta riippumat-
ta sekä palvelutilaverkkojen ja palvelutilojen suunnittelussa huomioi-
daan segregaation ehkäisy. Mittareina näille tavoitteille on määritelty 
hallintamuotojakauma alueittain, kaupungin yhteinen segregaatiomittari 
sekä tiedonsaannin paraneminen toimialan palveluista.
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Kaupunkiympäristön toimialalla suunnitellaan ja toteutetaan jatkuvasti 
eri kaupunginosien yleisten alueiden laatua kohentavia investointeja. 
Uudisrakentaminen keskittyy suurten asuntotuotantokohteiden puisto-
hankkeisiin ja peruskorjausinvestoinnit taas turvallisuuspuutteiden kor-
jaamiseen. Yleisten alueiden kehittämisperiaatteita ja kuntoa tarkastel-
laan eri alueille säännöllisesti valmisteltavilla aluesuunnitelmilla ja ver-
kostotarkastelujen ja palvelulinjausten avulla edistetään ulkotilojen laa-
dun tasapuolista toteutumista kaikkialla kaupungissa.

Talousarviossa rahoitus kohdistetaan katujen osalta alueellisesti suur-
piireittäin ja aluerakentamisessa projektialueittain. Puistojen ja liikunta-
alueiden suhteen ei ole vastaavaa alueellista kohdistusta lukuun otta-
matta aluerakentamisen projektialueita. Liikunta-alueiden määrärahat 
on kaupunkiympäristön toimialalla, mutta tarvekartoitus ja kehittäminen 
tehdään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Osallistuvassa budjetoin-
nissa asukkaat voivat ehdottaa hankkeita ja äänestää rahoitusta aluei-
den hankkeille. Investointiohjelman laadinnassa otetaan huomioon 
kaupunkiuudistusalueet, joille kaupunki kohdentaa sekä lisärakentamis-
ta että muita investointeja. 

Kaupunkistrategian mukaan hyvinvointieroja ja eriytymiskehitystä sekä 
niihin kohdistuvia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan kaupunkitasoi-
sena kokonaisuutena. Helsingin kaupunkistrategian mittareita ja indi-
kaattoreita seurataan kaupunkitasolla keskitetysti Kaupunkitutkimus- ja 
tilastot yksikössä. Kaupunkiympäristön toimialalla strategian toimenpi-
teiden toteutumista seurataan toimialan johtoryhmässä ja kaupunkiym-
päristölautakunnassa neljännesvuosittain talousarvion toteutumisen-
nusteen yhteydessä. 

Tarvittavien rahojen riittävyyttä alueiden tasapainoisen kehityksen nä-
kökulmasta on järkevää seurata näiden jo tehtävien strategiaseuranto-
jen ja arviointien yhteydessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anne Karlsson, tiimipäällikkö: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Jouni Heinänen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 14.04.2020 § 86

HEL 2020-001163 T 00 00 03

Lausunto
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Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu 
Maija Anttilan toivomusponnesta syvällisen arvioinnin tekemisestä 
alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämisen tavoittees-
ta:

Yleistä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toiminta tähtää kokonaisuudes-
saan lasten ja nuorten hyvinvointieroja vähentämiseen. Tällä valtuusto-
kaudella erityisesti syrjäytymisriskiä vähentävinä kehittämiskohteina 
ovat inklusiivinen koulu, kiusaamisen vastainen ohjelma sekä maa-
hanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma. Il-
man toisen asteen tutkintoa jääminen kasvattaa huomattavasti nuorten 
syrjäytymisriskiä. Helsingin järjestämässä toisen asteen koulutuksessa 
on usein eri tavoin pyritty ottamaan huomioon erilaiset opiskelijat ja 
luomaan tukijärjestelmiä, jotka auttaisivat nuoria opiskeluvaikeuksissa. 

Toimialan toimintaa seurataan toimialan omilla ja koko kaupungin toi-
minta- ja strategiamittareilla sekä taloudellisilla seurantamittareilla. Op-
pilaiden hyvinvointia seurataan joka toinen vuosi tehtävillä kouluter-
veyskyselyillä ja jatkuvalla opiskelijapalautteella sekä oppilashuollon 
omilla seurannoilla. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla perustetaan keväällä 2020 tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuusverkosto, jonka tehtävänä on arvioida toimia-
lalla asetettuja tavoitteita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämi-
seksi sekä tunnistaa kehittämiskohteita tulevaisuudessa. Verkoston 
tehtävänä on myös arvioinnin avulla rakentaa ehdotuksia kehittämis-
kohteille ja rahoitustarpeelle.

Myönteisen erityiskohtelun määräraha

Myönteisen erityiskohtelun määrärahaa on jaettu kasvatuksen ja koulu-
tuksen toiminnoissa vuodesta 1999 ja määrärahan jakamismallia on 
vuosien varrella kehitetty. Erityiskohtelun määräraha oli ensin käytössä 
perusopetuksessa ja on myöhemmin laajentunut koskemaan myös 
varhaiskasvatusta ja toista astetta. Resurssienjakomallilla on pyritty tu-
kemaan palveluiden tasa-arvoisuuden toteutumista ja tasoittamaan 
kaupunkirakenteesta johtuvia alueellisia hyvinvointieroja.

Helsingin varhaiskasvatuksessa on myönteisen erityiskohtelun alueilla 
saatu suunnattua resursseja lapsille perusmitoitusta enemmän. Re-
surssien jaossa on käytetty seuraavia indikaattoreita: ilman peruskou-
lun jälkeistä tutkintoa olevien aikuisten prosenttiosuus, keskimääräinen 
vuositulo asukasta kohden ja vieraskielisten lasten prosenttiosuus. 
Kaupungin oman erityismäärärahan lisäksi Helsingin varhaiskasvatus 
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sai Opetushallituksen myöntämää positiivista diskriminaatiorahaa 1,28 
miljoonaa euroa ajalle 5.8.2019–31.12.2020.

Molemmilla tuilla on palkattu lisää työntekijöitä varhaiskasvatukseen. 
Lisäresurssilla on ollut mahdollista tukea lasten vertaistaitoja ja kielitai-
toja, mahdollistaa pedagogisesti perusteltuja ja suunniteltuja pienryh-
miä ja antaa enemmän aikaa lapsille. 

Perusopetuksessa myönteisen erityiskohtelun jako perustuu oppilaak-
siottoalueiden aikuisväestön koulutus- ja tulotasoon, koulun oppilaiden 
vieraskielisten osuuteen sekä koulun asemaan oppilaiden kouluvalin-
noissa. Rehtorit päättävät koulutasolla pd-rahan kohdentamisesta. 
Suurin osa rahasta käytetään henkilöstön palkkaukseen eli opettajien 
ja koulunkäyntiavustajien lisäresurssiin.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa myönteisen erityiskohtelun rahoitus-
ta suunnataan toimipaikkoihin, joissa vieraskielisten ja erityistä tukea 
tarvitsevien oppijoiden osuus on erityisen suuri. Myönteisen erityiskoh-
telun rahoituksella lisätään toimipaikkojen tukipalvelujen henkilöstöre-
surssia sekä vahvistetaan toimintamalleja, jotka tukevat oppijan kiinnit-
tymistä opintoihin. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksen vaikuttavuut-
ta arvioidaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa sekä määrällisesti että 
laadullisesti. Määrällisinä mittareina toimivat tukipalveluja saavien oppi-
joiden määrä, läsnäolo opinnoissa sekä negatiivisten keskeyttämisten 
väheneminen. Laadullisena mittarina on tavoitteena olevien toiminta-
mallien vakiintuminen. 

Lukiokoulutuksessa myönteisen erityiskohtelun rahoitusta suunnataan 
niihin kaupungin lukioihin, joissa vieraskielisten oppijoiden osuus on 
suuri. Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella vahvistetaan oppijoiden 
sitoutumista opintoihin sekä lisätään lukioiden tukiresurssia.

Myönteisen erityiskohtelun rahoituksella on tutkimuksellisesti osoitettu 
olevan syrjäytymistä ehkäisevää vaikutusta ja kansainväliset esimerkit 
kuten Amsterdam osoittavat tarveharkintaisen budjetoinnin edistävän 
alueellista tasa-arvoa. Syrjäytymisen ehkäisyn ja alueellisen eriarvoi-
suuden vähentämisen näkökulmasta olisi hyödyllistä laajentaa myön-
teisen erityskohtelun budjetointia määrällisesti sekä kasvattaa sitä käyt-
täviä palveluita. Ennen laajentamista kaupungin tulisi kuitenkin selvittää 
kansallisten tahojen kanssa mahdollisuudet erityiskohtelun laskennan 
kriteerien siirtämistä alueelliselta tasolta henkilötasolle, jolloin rahoitus 
kohdistuisi entistä paremmin.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen perusopetuksessa

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä lähikouluperiaatetta kehitetään 
yhteistyössä kaupungin koulujen kanssa. Vuosina 2017 – 2020 on jär-
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jestetty ja järjestetään edelleen alueellisia oppimisen tuen kehittämis-
päiviä, joihin on osallistunut jokaisesta koulusta rehtoreita, opettajia ja 
oppilashuollon työntekijöitä. Kouluissa on kehitetty uusia toimintatapoja 
järjestää opetusta niin, että koulu voi toimia lähikouluna kaikille oppilail-
le tuen tarpeesta riippumatta. Tämä edellyttää muun muassa koulun 
rakenteiden, toimintakulttuurin, oppimisympäristön, prosessien, resurs-
sien ja oppimistapojen tarkastelua ja kehittämistä.

Kaikille sopiva varhaiskasvatus ja perusopetus -kehittämishanke

Edellä kuvatun lisäksi kaikille sopivaa päiväkotia ja koulua kehitetään 
Helsingissä 9 pilottikoulussa ja 18 pilottipäiväkodissa. Tarkoituksena on 
kehittää inklusiivisia opetusjärjestelyitä lähipäiväkodeissa ja -kouluissa. 
Lähipäiväkoteja ja -kouluja kehitetään niin, että rakennus ja sen ympä-
ristö soveltuvat kaikkien oppijoiden käyttöön, mukaan lukien oppijat, 
joilla on enemmän tuen tarpeita. Kaikille sopivassa päiväkodissa ja 
koulussa oppija saa sopivan tuen hänen tarpeisiinsa ja palvelut ovat 
siellä, missä oppijakin. Toimintakulttuuria, oppimisympäristöjä ja peda-
gogisia ratkaisuja mukautetaan oppijoiden tarpeisiin. Kehittämistyössä 
mallinnetaan kaikille sopivaa varhaiskasvatusta ja koulua kaikille kau-
pungin päiväkodeille ja kouluille. Mallinnettuja toimintatapoja jaetaan 
alueellisissa oppimisen tuen kehittämispäivissä.

Esi- ja perusopetuksen erityisen tuen päätösprosessin leanaus

Marraskuussa 2019 aloitettiin esi- ja perusopetuksen erityisen tuen 
päätösprosessin leanaus. Tässä tavoitteena on ollut tarkastella pää-
tösprosessia asiakkaan näkökulmasta sekä selkiyttää ja sujuvoittaa 
prosessia. Leanausta varten koottiin ydinryhmä, johon kutsuttiin rehtori-
, päiväkodin johtaja-, perusopetuksen erityisopettaja-, varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja- ja asiantuntija-edustus. Ryhmä kokosi toimenpide-
ehdotukset prosessin selkiinnyttämiseksi ja sujuvoittamiseksi. Toimen-
pide-ehdotukset on käyty läpi varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelui-
den johdon kanssa ja kevään 2020 aikana sovitaan toimenpiteiden 
eteenpäin viemisestä.

Oppimisen tuki toisella asteella

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppimisen tuen palvelujen rakenteita 
ja prosesseja on kehitetty vastaamaan uutta pedagogista toimintata-
paa. Lisäksi Stadin AO:ssa on kehitetty oppimisen tuen tarpeen tunnis-
tamista osana hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista. Henkilöstön 
osaamista oppimisen tuen toteuttamisessa vahvistetaan muun muassa 
sisäisillä koulutuksilla. Oppimisen tuen palveluja kuvataan vuosittain 
päivitettävässä oppimisen tuen suunnitelmassa. Suunnitelmassa kuva-
taan myös erityisen tuen sekä suomi toisena kielenä opetuksen vuosit-
taiset tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain oppilai-
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toksen asiantuntijafoorumeissa määrällisten ja laadullisten mittareiden 
kautta. Määrällisiä mittareita ovat erityistä tukea saavien opiskelijoiden 
määrä, opiskelijoiden määrä erilaisissa tukipalveluissa sekä järjestetty-
jen koulutusten määrä. Laadullisia mittareita ovat muun muassa läpäi-
syn tehostuminen, tavoitteena olevien toimintojen ja palvelujen synty-
minen, erityisen tuen suunnitelmien laatu sekä saatu opiskelijapalaute. 

Lukiokoulutuksen erityisopetuksessa on koottu ja kehitetty erityisopet-
tajan ja aineenopettajan yhteistyön käytänteitä sekä oppimista tukevia 
toimintamalleja. Suomenkielisten lukioiden erityisopetuksen palveluja 
on lisätty. Osana lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa lu-
kion henkilöstölle tarjotaan koulutusta oppimisen tuen kysymyksiin liit-
tyen. Toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan määrällisillä ja laadulli-
silla mittareilla. Määrällisiä mittareita ovat oppimisen tukea saavien 
opiskelijoiden määrä, opiskelijamäärä oppiainerajat ylittävillä kursseilla 
ja osallistujamäärä oppimisen tukeen liittyvissä koulutuksissa. Laadulli-
sina mittareina ovat tavoitteena olevien toimintojen syntyminen sekä 
toimenpiteistä saatu palaute.

Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma

Toimialalla on voimassa Helsingin kaupunkistrategian ja Helsingin ko-
touttamisohjelman alainen Maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuk-
sen kehittämissuunnitelma (Make). Kehittämissuunnitelman tavoitteena 
on, että kaikilla helsinkiläisillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kasva-
tukseen, koulutukseen ja työelämään. Suunnitelma sisältää kolme 
teemaa ja 18 toimenpidekokonaisuutta. 

Suunnitelman vaikuttavuutta seurataan kymmenen ilmiömittarin kehit-
tymisen kautta. Ilmiömittarit seuraavat muun muassa sitä, miten ulko-
maalaistaustaisten varhaiskasvatukseen osallistumisaste, oppimistu-
lokset, koulutuksen ja työn ulkopuolisten osuus ja koulukiusaamista ko-
keneiden osuus kehittyy. Tuloksia seurataan osana Helsingin kotout-
tamisohjelman seurantaa. Suunnitelman toimenpiteiden toteutumiselle 
on lisäksi luotu oma seurantajärjestelmä. Vuonna 2020 tehdään vaikut-
tavuuden arviointi monikielinen ohjaaja-mallista. Henkilöstön osaami-
sen kehittymistä seurataan palautteella, joka sisällytetään kaikkiin uu-
siin koulutuksiin sekä seuraamalla koulutuksiin osallistuneiden määriä 
vuosittain.  Suunnitelmasta tehdään loppuraportti loppuvuonna 2021.

Eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrate-
giahankeen arviointi ja seuranta

Helsingin kaupungin strategiahanke eriarvoisuuden vähentämiseen ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn eli Mukana-ohjelma on ottanut tavoit-
teekseen syrjäytymisen juurisyihin pureutumisen ja systeemisten rat-
kaisujen löytämisen toimialoja ylittävässä ilmiössä. 
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Ohjelmalla on oma seurantarakenne, jossa seurataan toimenpiteiden 
tuotoksia ja vaikutuksia sekä toimenpidekokonaisuuksien vaikuttavuut-
ta. Ohjelman pitkäkestoista vaikuttavuutta seurataan nuorten syrjäyty-
mistä mittaavilla koko kaupungin yhteisillä strategiamittareilla. Ihmisen 
hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden mittaaminen ja erotteleminen toisis-
taan on kuitenkin vaikeaa. Mukana-ohjelmassa vaikuttavuutta mitataan 
yleisillä hyvinvoinnin mittareilla, joissa seurataan ajassa tapahtuvaa 
mahdollista muutosta eri väestöryhmillä. Valtuustokauden keston aika-
na muutoksia pitkäkestoisilla hyvinvoinnin mittareilla on vaikea toden-
taa. Sen sijaan lyhyen aikavälin muutoksia voidaan mitata, ja ohjelman 
tuloksia ja vaikutuksia todennetaan valtuustokauden lopuksi toimenpi-
dekohtaisten toiminta- ja vaikutusmittareiden avulla. Ohjelmasta teh-
dään loppuraportti keväällä 2021.

Alueellisten toimenpiteiden vaikutuksia seurataan Mukana!-kyselyllä, 
joka toteutetaan kolme kertaa ohjelman kohdealueiden 3.,4. ja 8.-
luokkalaisille. Useiden toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan kysely-
tutkimuksilla (esim. Minun silmin, sinun silmin-koulutus, Kulttuurin 
kummilapset ja Me-koulu kehittäminen). Osaan ohjelman toimenpiteistä 
on rakennettu pitkäkestoinen vaikuttavuuden seurannan rakenne, esi-
merkiksi SIB-rahoiteperusteista Perheen Mukana -palvelun kustannus-
vaikutuksia seurataan vuoteen 2032 asti. 

Nuoristutkimusseura ry. tekee ohjelman kohdealueilta tutkimuksen, 
jossa kartoitetaan lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisen 
syrjäytymisen lähtötilannetta. Tavoitteena on syrjäytymistä ehkäisevien 
ja vähentävien vaikutusten tutkimuksellinen todentaminen ja osoittami-
nen. Mittavaa rekisteriaineistoa hyödyntäen luodaan myös mittareita, 
joiden avulla syrjäytymisen ehkäisevän työn vaikutuksia ja vaikuttavuut-
ta voidaan seurata ja tutkia. Mittarit mahdollistavat myös toiminnan kus-
tannusvaikutusten ja -hyödyn mittaamisen. Raportti valmistuu kesällä 
2020.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Katja Rajaniemi, projektipäällikkö, puhelin: 310 23625

katja.rajaniemi(a)hel.fi
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Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti toivomuspon-
teen, jossa edellytetään arvioinnin tekemistä kaupunkistrategian kes-
keisestä tavoitteesta alueiden eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vä-
hentämiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla erityisesti kirjasto- ja nuorisopalve-
lukokonaisuudet ovat aloittaneet lisämäärärahojen turvin kokeiluja 
omien palvelujensa vahvistamiseksi myönteisen erityiskohtelun alueilla. 
Voimavaroja kohdistetaan vuoden 2020 aikana Mukana-ohjelman koh-
dealueille: Kontula-Mellunmäkeen, Malmille, Kannelmäki-
Malminkartanoon ja Meri-Rastilaan. Kirjastoissa varmistetaan etenkin 
lasten kirjastopalvelujen resurssit ja maahanmuuttajavaltaisilla alueilla 
parannetaan digiopastuksen edellytyksiä. Lisäksi nuorisopalvelut sovel-
taa omassa palvelusuunnittelussaan ja toimintojen resursoinnissaan 
myönteisen erityiskohtelun mallia, joka on tuotettu yhdessä kaupungin-
kanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön kanssa.

Tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia edistetään myös palvelustra-
tegiavalmistelulla ja kaupungin tilojen saamisella helposti ja turvallisesti 
kaupunkilaisten ja heidän yhteisöjensä käyttöön.  

Kaupunkistrategian keskeisen tavoitteen toimenpidekokonaisuus on jä-
sentynyt Mukana-ohjelman ja Hyte-ohjelman myötä. Tavoitteet aluei-
den eriarvoistumisen ja hyvinvointierojen vähentämiseksi vaatii kuiten-
kin pitkäkestoisia toimenpiteitä. Eri toimialojen toteuttamien toimenpi-
teiden ja resursoinnin kokonaisarvioinnilla voidaan todentaa kaupun-
kistrategian keskeisen tavoitteen toteutumisaste ja antaa tarvittavaa tie-
topohjaa uuden strategiakauden tavoitteiden valmistelulle.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Mervi Smahl-Laurikainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89016

mervi.smahl-laurikainen(a)hel.fi


