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1. Ohjelman tavoitteet
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen kaupunkistrategia-
hankkeella 2017-2021 tavoiteltiin systeemistä muutosta, 
jonka myötä lasten ja nuorten syrjäytyminen, ylisukupolvi-
sen syrjäytymisen periytyminen ja alueellinen eriytyminen 
vähenevät Helsingissä.

Ohjelmaa suunniteltaessa painotettiin, että hyvinvointia 
tulee tukea jo ennen ongelmien ilmaantumista ja lapsuu-
dessa ilmeneviin signaaleihin reagoida ennen vaikeiden oi-
reiden ilmestymistä. Syrjäytymistä ehkäisevässä työssä on 
tärkeää kohdentaa toimenpiteet oikea-aikaisesti ja vahvis-
taa hyvinvointia tukevien ja suojaavien tekijöiden ja kasvu-
ympäristöjen toimintamahdollisuuksia. Mukana-ohjelman 
tavoitteena olikin siirtää syrjäytymisen ehkäisemiseksi teh-
tävän työn painopistettä ennaltaehkäiseväksi.

Systeemistä muutosta tavoiteltiin kohdentamalla toimenpi-
teitä seuraavien muutostavoitteiden mukaisesti:

1. Jokaisella lapsella ja nuorella on sosiaalisia suhteita ja 
tunne kuulumisesta

2. Jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi turvalli-
nen aikuinen

3. Jokaiselle nuorelle turvataan peruskoulun jälkeinen kou-
lutus

4. Lapsuuden köyhyys ei määritä liiaksi tulevaisuutta ja 
mahdollisuuksia

Lapsuuden köyhyys ei 
määritä liiaksi tulevaisuutta 

ja mahdollisuuksia

Jokaisella lapsella ja 
nuorella on sosiaalisia 

suhteita ja tunne 
kuulumisesta

Jokaiselle nuorelle 
turvataan peruskoulun 

jälkeinen koulutus

Jokaisella lapsella ja 
nuorella on vähintään yksi 

turvallinen aikuinen
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2.  Näin ohjelma rakentui
Mukana-ohjelman lähtökohtana oli tavoitella systeemisiä 
ratkaisuja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja eriarvoisuuden 
vähentämiseksi. Ohjelman toimenpiteiden muotoilussa kes-
kityttiin tunnistamaan syrjäytymisen juurisyitä ja löytämään 
ratkaisuja niihin. Muutosta vietiin osaksi olemassa olevia ra-
kenteita ja pysyviksi toimintatavoiksi. 

Muutostavoitteet pyrittiin saavuttamaan rakentamal-
la tutkitun tiedon pohjalta ohjelma, joka taklaa syrjäyty-
misen ja eriarvoistumisen ongelmaa samanaikaisesti mo-
nesta suunnasta. Mukana-ohjelma selvitti erityisesti yli-
sukupolvista syrjäytymistä ja otti käyttöön keinoja ja toi-
menpiteitä sen katkaisemiseksi. Toimenpiteet kohdistuivat 
yksittäistä nuorta laajemmin ja ulottuivat myös lapsen tai 
nuoren lähipiiriin ja vanhempiin. Ylisukupolviseen syrjäy-
tymiseen puuttumiseksi ja huono-osaisuuden kierteiden 

katkaisemiseksi määriteltiin toimenpiteitä, jotka vaikutta-
vat koko perheeseen ja ajallisesti nuoruutta varhaisempiin 
elämänvaiheisiin.

Lisäksi ohjelma kartoitti syrjäytymisuhkan kasautumista 
tietyille asuinalueille. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koh-
dennettiin näille alueille eriarvoistumisen vähentämiseksi 
ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Toimialojen työskentelyn ja yhteisten työpajojen loppu-
tuloksena syksyllä 2018 syntyi yli 80 ideaa, joista 32 vali-
koitui Mukana-ohjelmaan toimenpiteiksi. Niistä osa toteu-
tui ohjelman aikana alkuperäisen suunnitelman mukaises-
ti, toiset liitettiin osaksi toista toimenpidettä ja osa muo-
toutui uudelleen. Toimenpiteet vietiin alusta lähtien osaksi 
olemassa olevia rakenteita ja toimintaa, jotta ne eivät jäisi 
irrallisiksi projekteiksi.

Projektipäällikkö muistelee 
Neljä nuorta osallistui aktiivisesti työpajoihin Mukana-oh-
jelman rakentamiseksi.

”Heti alussa halusin palkata vielä ilman koulutusta 
tai työkokemusta olevia nuoria hankkeeseen nuoruuden 
asiantuntijoiksi. Tämä oli uutta kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialalla. Nuoret tulivat moninaisista taustoista ja asui-
vat alueilla, joille syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä 
tultaisiin todennäköisesti kohdistamaan”, Mukana-ohjel-
man projektipäällikkö Katja Rajaniemi kertoo.

Syksyllä 2018 toteutettiin yhteensä kuusi työpajaa oh-
jelman rakentamiseksi toimialojen yhteistyössä. Mukana oli 
kaupungin työntekijöiden lisäksi järjestötoimijoita ja muita 
yhteistyökumppaneita, nuorisoneuvoston jäseniä ja mui-
ta nuoria.

”Työpajoissa työstimme jo sitä, mitä meidän pitäisi teh-
dä yhdessä paremmin: näihin asioihin haluamme muutosta 
ja näin toimimme muutoksen saavuttamiseksi.”

Katja Rajaniemi veti Mukana-ohjelmaa, jossa 
syrjäytymisen ennaltaehkäisyn painopiste siirtyi entistä 
varhaisempaan vaiheeseen.
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2018
Ohjelman  

rakentaminen alkaa

Huhtikuu: Projektipäällikkö aloittaa tehtävässään 

Kesäkuu: Toimialojen yhteinen kehittämisryhmä tapaa ensi kertaa 

Elokuu: Projektikoordinaattori aloittaa tehtävässään. Projektiryhmän 
kick off -työpaja. Työpajassa syntyy neljä teemaa: palvelujen mielikuvien 
muutos, tiedonkulku, työ ja koulutus sekä vapaa-aika. Valittuihin 
teemoihin syvennytään syksyllä kaikille avoimissa, yhteensä kuudessa 
työpajassa. Nuoria on hankkeessa töissä ja mukana työpajoissa 
rakentamassa ohjelmaa. 

Marraskuu:  Ohjelman esittely kaupungin johtoryhmässä. Ohjausryhmä 
tapaa ensimmäisen kerran.

2019
Toimenpiteiden 

käynnistäminen ja 
toteuttaminen alkavat

Tammikuu: Projektisuunnitelma kaupunginhallituksen käsittelyssä

Helmikuu: Kaupunginhallitus hyväksyy Mukana-ohjelman

Maaliskuu: Viestintäasiantuntija aloittaa tehtävässään

Toimialakohtaiset ryhmät ja kehittämisryhmä kokoontuvat koordinoimaan työtä

2020
Kaikki toimenpiteet 

käynnissä

Maaliskuu: Ohjelman toimenpiteet muovautuvat viideksi teemaksi:  
1. Varhaisen vaiheen tuki lapsiperheille,  
2. Kasvatus ja koulutus, jotka pitävät kaikki mukana,  
3. Harrastaminen ja mielekäs vapaa-aika,  
4. Toisen asteen suorittaminen ja työelämään siirtyminen, 
5. Rakenteelliset ratkaisut ja henkilöstö

Koronapandemia ja poikkeusaika vaikeuttavat toimintaa osittain 

Lokakuu: Ohjelman mallinnustyöpajat, joissa toimenpiteiden vetäjät 
mallintavat tekemänsä työn 

Marraskuu: Ohjelman nostopäivät, joissa arvioidaan ohjelman 
toimintamalleja teemoittain

2021
Toimintamallien 

juurruttaminen ja 
levittäminen

Tammikuu: Mallinnussivusto julki. Verkkosivustolta löytyvät ohjelman 
yli 30 toimenpidettä auki kirjoitettuina ja kohderyhmiensä iän mukaan 
jaoteltuina.

Helmikuu: Ohjelman tulokset esitellään kaupunginvaltuustolle

Huhtikuu: Ohjelman päätöstapahtuma vetää yhteen onnistumiset ja 
haasteet sekä käsittelee syrjäytymisen ehkäisyn tulevaisuutta

Toukokuu: Mukana-ohjelma päättyy tämän valtuustokauden osalta. 
Viestikapula eriarvoisuuden vähentämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä 
siirtyy seuraavalle valtuustokaudelle.

Näin hanke eteni
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Alueellinen 
kohdentaminen
Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointi on alueellisesti eri-
arvoista. Ohjelma rakentui kahdentasoisista toimenpiteis-
tä: osa toimenpiteistä levitettiin koko kaupunkiin ja osa 
kohdennettiin alueille, joille huono-osaisuutta ja riskejä oli 

Ohjelma käynnistyi 32 toimenpiteellä
1. Enemmän yhdessä
2. Kontulan 3.-luokkalaisille harrastus
3. Ulkomaalaistaustaisten oppimisedellytysten kehittäminen
4. Kiusaaminen nollaan
5. Vapaaehtoistoiminnalla mahdollisuuksia
6. Kulttuurin kummilapset
7. Nuorten visio kutsuvasta kaupunkiympäristöstä
8. Minun silmin, sinun silmin -koulutus
9. Tulevaisuuden digitaitoja lähikirjastossa
10. Oppijoiden sosiaalinen kiinnittyminen
11. Me-talo Mellunmäki
12. Ainakin yksi turvallinen aikuinen
13. Varhaisen vaiheen tukea perheille
14. Yksilöllistä tukea mielen hyvinvointiin
15. Lapset puheeksi sosiaali- ja mielenterveyspalveluissa
16. Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskasvatuksen   

yhteistyömuotojen kehittäminen
17. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyömallien kehittäminen
18. Lapsiperhelähtöinen leikkipuisto ja neuvola
19. Riskien tunnistaminen varhaiskasvatuksessa
20. Me-koulut Mellunmäkeen, Malmille ja Kannelmäkeen
21. Kaikille sopiva varhaiskasvatus ja perusopetus
22. Koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulukeskeytysten ennaltaehkäisy
23. Oppimisen tuki toisella asteella
24. Lukemisen lisääminen
25. Mielekäs toisen asteen koulutuspaikka
26. Ilmiölähtöinen budjetointi
27. Datalouhintaa varhaisen tunnistamisen mahdollistamiseksi
28. Kontulan toimijaverkot
29. Tasavertaiset edellytykset työhön ja kouluttautumiseen
30. Saavutettava työllistymisen tuki
31. Työllisyydenhoidon alueelliset rakenteet
32. Syrjäytymisen ehkäisy alueellisissa kehityskuvissa

Toimenpiteiden seikkaperäiset kuvaukset voi lukea Mukana-ohjelman projektisuunnitelmasta si-
vuilta 25-43. Linkki projektisuunnitelmaan.

tilastojen valossa kasaantunut. Kohdealueiksi valikoitui-
vat Mellunmäki, Kontula, Meri-Rastila, Malmi, Kannelmäki 
ja Malminkartano.

Syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteiden periaatteiksi 
valittiin oikea-aikaisuus, kohdentaminen, yhteistyö, saavu-
tettavuus ja tutkimusperusteisuus. Toimenpiteillä haluttiin 
vaikutuksia ja vaikuttavuutta, joita olisi mahdollista myös 
seurata ja mitata.
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Viisi teemaa
Mukana-ohjelma on ollut dynaaminen, ja sen toimenpiteet 
ovat eläneet ja muotoutuneet matkan varrella. Keväällä 
2020 ohjelman 32 toimenpidettä muotoituivat viideksi suu-
remmaksi teemaksi, jotka paremmin esittävät sen, mitä 
ohjelmassa on saatu aikaan. Teemat ovat 1) varhaisen vai-

heen tuki lapsiperheille 2) harrastaminen ja mielekäs va-
paa-aika, 3) kasvatus ja koulutus, jotka pitävät kaikki mu-
kana, 4) toisen asteen koulutuksen suorittaminen ja työ-
elämään siirtyminen sekä 5) rakenteelliset ratkaisut. Tee-
mojen alaisuudessa eri toimenpiteissä tapahtui erilaista ja 
eritasoista kehittämistä.

Harrastamisen ja  
mielekkään vapaa-ajan 

edistäminen 

Varhaisen vaiheen tuki  
perheille

Kasvatus ja koulutus, jotka 
pitävät kaikki mukana

Toisen asteen koulutuksen 
suorittaminen ja 

työelämään siirtyminen

Rakenteelliset ratkaisut  
ja henkilöstö
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Ohjelman toimenpiteiden edistyminen
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25. 
26. 
27. 
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Harrastamisen ja  
mielekkään vapaa-ajan 
edistäminen 

Varhaisen vaiheen  
tuki perheille

Kasvatus ja koulutus, jotka 
pitävät kaikki mukana

Toisen asteen koulutuksen 
suorittaminen ja 
työelämään siirtyminen

Rakenteelliset ratkaisut  
ja henkilöstö
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Mallinnussivusto
Syksyllä 2020 toimenpiteiden vetäjät sekä muita kaupungin 
asiantuntijoita kokoontui mallintamaan tekemäänsä työtä, 
pilkkomaan sen osiin ja avaamaan seikkaperäisesti. Mal-
lintaminen tehtiin, jotta toimenpiteet olisivat hankekauden 
jälkeenkin hyödynnettävissä, käytettävissä ja levitettävissä.

Koska Mukana-ohjelmassa kehitettiin syrjäytymisen eh-
käisemiseksi toimintamalleja osaksi pysyviä rakenteita, toi-
menpiteissä aikaansaadut toimintamallit koottiin yhteen 
avoimille verkkosivuille, jossa ne ovat kaikkien hyödynnet-
tävissä. Mallinnetut yli 30 toimenpidettä on järjestetty si-
vuilla kohderyhmänsä iän mukaan varhaiskasvatusikäisiin, 
perusopetusikäisiin ja toisen asteen opiskelijoihin sekä sitä 
vanhempiin. 

Linkki toimintamallisivustolle.

Viestintä esitteli työn ja 
sen tekijät
Viestinnän tavoitteena oli tuoda näkyväksi kaupungissa 
tehtävä osaava ja monialainen työ nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Kun oh-
jelman toimenpiteet olivat muotoutuneet, viestintä ryhtyi 
keväästä 2019 lähtien kertomaan niistä kaupunkilaisille ja 
kaupungin työntekijöille. Lasten, nuorten ja kaupungin työn-
tekijöiden ääni kuuluu yli 60 uutisessa, joita ohjelmasta on 
tehty ja julkaistu kaupungin sisäisissä ja ulkoisissa kanavis-
sa. Uutisoinnin sävy on ollut positiivinen, ihmisläheinen ja 
monin tavoin innostava. Tähän loppuraporttiin on nostettu 
kainalojutuiksi esimerkkejä toimenpiteiden uutisoinneista.

Kaikki uutiset löytyvät ohjelman strategiasivulta.

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/mukana-fi/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/eriarvoisuuden-vahentaminen/
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Kesäterkkarit kohtaavat 
ja kuuntelevat nuoria 
uimarannoilla 
Soile Tanska, Henna Sipinen ja Elina Järvenpää päivys-
tävät Hietaniemen uimarannalla paahtavan auringon alla. 
He ovat opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajia, jois-
ta 14 jalkautuu kesällä eri puolille Helsinkiä nuorten suosi-
miin paikkoihin.

Kesäterkkarit kuuntelevat nuoria ja antavat neuvontaa 
nuoria askarruttavissa asioissa. He jakavat tietoa hyvinvoin-
nin ja opiskelukyvyn ylläpitämisen keinoista, mielenterve-
yspalveluista, opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon 

Ohjelman piirissä tehtävä hyvä työ, sen tekijät sekä lasten 
ja nuorten kokemukset ovat kiinnostaneet laajalti myös 
tiedotusvälineitä, jotka ovat rakentaneet niille vinkatuis-
ta aiheista omia uutisiaan ja tuoneet Mukana-ohjelmal-
le näkyvyyttä. 

Ohjelmassa toteutettiin syksyllä 2019 ja uudelleen talvel-
la 2020 Näkymätön-viestintäkampanja, jolla heräteltiin ihmi-
siä siihen, että nuorten yksinäisyys, paha olo, turvattomuus 
tai näköalattomuus ovat asioita, jotka kuuluvat meille kaikil-

palveluista, maksuttomasta ehkäisystä ja Nuorten chatista.
”Tapaamme päivässä Hietsussa noin 100-300 nuorta ja 

muissa paikoissa noin 60 nuorta”, kesäterkkaritoiminnan 
koordinaattori Soile Tanska kertoo.

Kesäterkkarit ovat kohdanneet nuoria uimarannoilla, 
skeittipuistoissa, urheilukentillä, puistoissa, ostareilla ja 
frisbeegolfradoilla. Toiminta on kohdistettu erityisesti alle 
25-vuotiaille toisen asteen opiskelijoille.

”Nuoret kyselevät paljon esimerkiksi siitä, mistä saa il-
maisen ehkäisyn. Riippuen siitä, opiskeleeko nuori vai ei, 
suosittelen kouluterveydenhoitajaa, terveysasemaa tai kes-
kitettyä ehkäisyneuvolaa”, Sipinen kuvailee.

Keskustelu nuorten kanssa alkaa useimmiten avauksella 
”miten menee”. Nuoret ovat olleet ilahtuneita siitä, että hei-
dän hyvinvointinsa ja kuulumisensa kiinnostavat.

le. Kampanjan kuvasto teksteineen vietiin kadunvarsien ja 
julkisen liikenteen lisäksi kaupungin tiloihin kuten päiväko-
teihin, kouluihin, oppilaitoksiin, nuorisotiloihin, kirjastoihin 
ja terveyskeskuksiin.

Viestinnällisissä toimenpiteissä koottiin lisäksi kaikki 
nuorille kohdistetut palvelut ja sisällöt yhteen uudenlaiselle 
nuorten.helsinki-sivustolle sekä avattiin nuorille suunnattu 
chat-palvelu. Soten Nuorten chat avautui keväällä 2020 ja 
nuorten.helsinki-sivusto keväällä 2021.

Kesäterkkarit Soile Tanska, Elina Järvenpää ja Henna Sipinen sekä EHYT ry:n Kim Kannussaari tapasivat 
nuoria Hietsussa kesällä 2020.



”On tärkeää, että aikuiset 
tuntevat lapset muutenkin 
kuin oppijoina”
Laaja-alainen erityisopettaja Tuula Iivanainen ja kuraattori 
Leni Pennanen työskentelevät Pitäjänmäen peruskoulussa, 
jossa on pitkät perinteet ryhmäyttämisestä oppilaiden hy-
vinvoinnin tukemiseksi.

”Koululla on oppilaan näkökulmasta kaksoistavoite: op-
piminen sekä ryhmän jäseneksi tuleminen. On tärkeää, että 
jokaisella on koulussa turvallinen olo. Tämä toteutuu, kun 
lapset tuntevat toisensa ja aikuiset tuntevat lapset myös 
muuten kuin oppijoina. Ilman turvallista ilmapiiriä oppilas 
ei uskalla yrittää ja epäonnistua, mikä olisi oppimisen kan-
nalta erittäin tärkeää”, Pennanen selittää.

Ryhmäyttäminen kuuluu peruskoulussa kaikille luok-
ka-asteille. Sitä voivat vetää luokanopettajan tai luokanoh-
jaajan lisäksi kuraattori, kouluvalmentaja tai tukioppilaat. 
Toteutus tehdään leikkien ja pelien avulla ja oppilasläh-
töisesti.

Jos koulussa havaitaan ongelmia tietyn ryhmän työs-
kentelyssä tai esimerkiksi kaverisuhteissa, ryhmäyttämis-
tä on mahdollista jatkaa myös vapaa-ajalle ja ottaa nuoriso-
toimi mukaan.

Opettaja voi toteuttaa ryhmäyttämistä arjessa esimer-
kiksi istumapaikkoja ja ryhmätöitä jakamalla siten, että yk-
sinäisillä oppilailla on mahdollisuus tutustua muihin ja saa-
da uusia kavereita.

”Oppilaat hyötyvät ryhmäyttämisestä erityisesti kohtaa-
misen lisääntymisestä. Mitä paremmin toiset tuntee, sitä 
paremmin heitä suvaitsee ja ymmärtää”, Iivanainen pohtii.

Tuula Iivanainen (vas.) ja Leni Pennanen tietävät, miten tärkeää on, että jokainen oppilas tuntee kuuluvansa ryhmään.
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TVV-tunnit vähensivät 
kiusaamista ja rasismia
Laakavuoren ala-asteella lapsille opetetaan systemaatti-
sesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja. TVV-tunnit ovat olleet 
kaikilla koulun 1.-6.-luokkalaisilla oppilailla viikoittaisena op-
pituntina syksystä 2019 lähtien.

Kokemukset TVV-tunneista 250 oppilaan koulussa ovat 
erinomaisia. Lasten keskittyminen, ryhmätyötaidot ja yh-
dessä viihtyminen paranivat vuoden aikana merkittäväs-
ti. Myös rasismi, kiusaaminen ja kiukkupuuskat vähenivät.

TVV-tuntien vaikutusta luokkayhteisöjen sosiaalisiin 
suhteisiin sekä oppilaiden vahvuuksien ja voimavarojen 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppitunnilla tehtiin harjoituksia Alias-pelikorttien avulla joulukuussa 2019.

tunnistamiseen mitattiin sekä oppilaille että koulun henki-
lökunnalle tehdyillä kyselyillä syksyllä 2019 ja syksyllä 2020.

Vuoden 2019 kyselyn tulokset olivat Laakavuoren oppi-
lailla heikommat kuin muissa vertailussa olleissa Helsingin 
alakouluissa. Vuotta myöhemmin tilanne oli parantunut sel-
västi sekä sosiaalisissa taidoissa että vahvuuksien ja voi-
mavarojen tunnistamisessa.

”Olen äärimmäisen iloinen tuloksista, sillä niissä on näh-
tävillä merkittävä edistyminen ihmissuhdetaidoissa katta-
vasti. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja voi harjoitella siinä 
missä muidenkin oppiaineiden taitoja. Kun systemaatti-
sesti harjoitellaan, on tavoitteen mukaista, että asioita opi-
taan”, Laakavuoren ala-asteen rehtori Miia Koivula sanoo.

Helsingin kaupunki — 15
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3. Ohjelman seuranta 
ja vaikuttavuus

Seurantarakenne
Mukana-ohjelman toimintaa ja tuloksia seurataan rakenteel-
la, joka on mukaelma vaikuttavuusketju-mallista. Toimintaa 
seurataan ja arvioidaan suhteessa tavoitteisiin. 

Jokaisella toimenpiteellä on tuotosmittarit, jotka kuvaa-
vat toimenpiteessä tehtävää konkreettista työtä. Lisäksi toi-
menpiteiden vastuuhenkilöiltä kerättiin puolivuosittain tie-
toja toimenpiteiden etenemisestä. Jokaisella toimenpiteellä 
on myös vaikutusmittarit, jotka kuvaavat työn tulosten vai-

kutuksia. Mukana-ohjelman tuotos- ja vaikutusmittarit löy-
tyvät toimenpiteittäin täältä.

Tuotos- ja vaikutusmittarit kerätään pääasiassa puoli-
vuosittain, mutta toimenpidekohtaisia eroja on. Joissain toi-
menpiteissä mittaristo on sanallista, toisissa taas on laa-
ja numeerinen seuranta. Osa numeerisesta tiedosta tulee 
rekisteritiedoista, osa erillisistä kyselyistä. Mukana-ohjel-
massa tehtiin kohdealueilla yksi laaja ja toistuva kysely ni-
meltä Mukana!-koululaiskysely. Lisäksi toteutettiin useita 
yksittäisiin toimenpiteisiin liittyviä kyselyitä ja tiedonkeruita.

Keskimäärin toimenpiteiden piirissä olevia lapsia, nuoria 
ja perheitä
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 Lähde: Mukana-ohjelma, Helsingin kaupunki

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGMzYWY5ODEtZDRlMi00MmY2LWJkZTUtYjIzMzJjZmE0MDFmIiwidCI6IjM1ZDQzOWViLThmYTAtNDJkNi04OWJjLTdhY2JkYzQ5N2YzMCIsImMiOjh9
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Mukana-ohjelman seurantarakenne

Toimenpidekokonaisuudet

Toimenpiteet

Vaikuttavuusmittarit Kerätään 
vuosittain

Väestön 
hyvinvointimittarit

Vaikutusmittarit Kerätään 
puolivuosittain

Toimenpiteen työn 
vaikutukset

Toimintamittarit Kerätään 
puolivuosittain

Tehty konkreettinen 
työ

Vaikuttavuus
Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista on usein vaikea 
mitata suhteessa tehtyyn toimintaan. Mukana-ohjelmassa 
vaikuttavuutta mitataan muutostavoitteittain. Sekä vaiku-
tusten että vaikuttavuuden mittausta vaikeuttaa ohjelman 
lyhyt toimintakausi. Toimenpideohjelma hyväksyttiin helmi-
kuussa 2019 ja tuloksista raportoitiin valtuustolle jo helmi-
kuussa 2021. Tähän mennessä osa ohjelman toimenpiteis-
tä oli saatu vasta alkuun ja vaikutuksia voitiin mitata vasta 
muutamasta toimenpiteestä.

Mukana-ohjelman toimintaperiaate painottuu systeemi-
seen muutokseen ja ennaltaehkäisyyn, ja usean toiminnan 
tulokset ovat nähtävillä vasta vuosikymmenien päästä. Li-
säksi Mukana-ohjelman mitattuihin tuloksiin on vaikuttanut 
huomattavasti ohjelmakaudelle ajoittunut koronapandemia. 

Koska ohjelman mahdolliset vaikutukset näkyvät vas-
ta vuosien päästä, ohjelmassa tehtiin yhdessä Nuoriso-
tutkimusseuran kanssa vaikuttavuusmittauksen lähtöase-
telma, joka on toistettavissa muutaman vuoden kuluttua. 
Toistettaessa tulokset kuvaavat etenkin alueellisten toi-
menpiteiden vaikuttavuutta. Asetelma on henkilöpohjai-
seen tietoon perustuva, joten se antaa tarkan kuvan tilan-
teen kehittymisestä.

Nuorisotutkimusseura teki lisäksi tutkimuksen Nuorten 
ylisukupol vinen syrjäytyminen Helsingissä, ja siitä on luet-
tavissa artikkeli täältä.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTdhZmVhNjQtMjdkOS00ODBjLWExN2YtMzA3ZGNmMjdmYzJjIiwidCI6IjM1ZDQzOWViLThmYTAtNDJkNi04OWJjLTdhY2JkYzQ5N2YzMCIsImMiOjh9
https://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/helsinkilaisnuorten-ylisukupolvinen-syrjaytyminen
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Ohjelman arviointi
Kun arvioidaan koko ohjelmakautta, seurantamittariston 
lisäksi toimenpiteiden vetäjien puolivuosittaiset arvioinnit 
täydentävät toimenpiteiden vaikuttavuuden ja etenemisen 
arviointia. Osalle ohjelman toimenpiteistä, kuten tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen tunneista, Mitä kuuluu -mallista, kou-
luvalmentajamallista, tehtiin erillisiä vaikuttavuusarviointe-
ja. Myös Helsingin kaupungin tarkastusvirasto teki arvioin-
nit useista Mukana-ohjelman toimenpiteistä.

• Linkit TVV-tuntien arviointiin ja  
kouluvalmentajakokeilun arviointiin.

• Linkki Mukana-ohjelman osioon tarkastusviraston  
arvioitikertomuksessa.

Toimenpiteiden vetäjien vaikuttavuusarvio toimenpiteistään
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Lähde: Mukana-ohjelma, Helsingin kaupunki

Syksyllä 2020 ohjelman kehittämisryhmä, toimenpiteiden 
vetäjät ja vastuuhenkilöt sekä toimialojen asiantuntijat ke-
rääntyivät ohjelman neljän teeman ympärille ja arvioivat 
kulunutta kautta. Näistä työpajoista kootut tulokset vietiin 
keväällä 2021 toimialojen johtoon arvioitaviksi. Seuraavissa 
kappaleissa käydään tarkemmin läpi ohjelmakauden onnis-
tumisia teemoittain sekä haasteita.

Syksyllä 2020 ohjelman kehittämisryhmä, toimenpitei-
den vetäjät ja vastuuhenkilöt sekä toimialojen asiantuntijat 
kerääntyivät ohjelman neljän teeman ympärille ja arvioivat 
kulunutta kautta. Näistä työpajoista kootut tulokset vietiin 
keväällä 2021 toimialojen johtoon arvioitaviksi. Seuraavissa 
kappaleissa käydään tarkemmin läpi ohjelmakauden onnis-
tumisia teemoittain sekä haasteita.

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/hankkeet/Tunne-%20ja%20vuorovaikutustaitotuntien%20vaikutusten%20arviointi.pdf
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/hankkeet/Arviointiraportti%20monikielinen%20ohjaaja%20ja%20kouluvalmentaja%20(1).pdf
https://www.arviointikertomus.fi/fi/artikkelit/2020/mukana-ohjelma-ja-me-koulukehittaminen-syrjaytymisen-ehkaisemiseksi-peruskouluissa
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Yhteisöllisyys ja luokan ilmapiiri tunne- ja 
vuorovaikutustuntien arvioinnissa
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Kysely henkilökunnalle syksyllä 2019 ja 2020, vastaajia 21 ja 13. Kysely oppilaille syksyllä 2019 
ja 2020, vastaajia 140 ja 145.   Lähde: Helsingin kaupunki
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Yhteisiä tulevaisuuden nostoja

Toimeenpanon hyvät 
käytänteet

Kaikkien hankkeiden tulisi 
palvella laajempaa visiota ja 
kokonaisuutta

Yhteiset tavoitteet, mutta 
alueelliset erot otettava 
huomioon.

Vaikuttavuuslähtöisyyden 
huomiointi toimintaa 
suunniteltaessa ja 
toteuttaessa.

Turvallinen aikuinen 
kouluaikana ja turvallinen 
aikuinen vapaa-ajalla.

Korona-ajan opit

Kaikki toimialat mukaan 
kasvattamaan 

Kokonaisvaltaisuus; 
syvennetään jo aloitettuja ja 
luovutaan osasta.

Kolmannen sektorin 
mukanaolon vahvistaminen

Vasta käytäntö osoittaa, 
lunastaako toimenpide 
tavoitteensa -> käytännön 
toteutukseen panostuksia. 

Ilmiöbudjetointi

Tiedolla johtaminen, data-
analytiikan yhä laajempi 
käyttö

Kaupungin monikielisyyden 
merkitys vuorovaikutuksessa 
kaikilla toimialoilla nostettava. 

Toimenpiteiden 
yhteisvastuullisuus eri 
toimialojen välillä

Toimialojen välinen 
yhteistyö oppivelvollisuuden 
laajentumisessa

Mukana II – varmistetaan 
jatkuvuus ja koordinaatio 

• Pidetään nykyiset ohjelman 
neljä tavoitetta ja kehitetään 
niitä.

• Rakenteen uusiminen
• Fokukseen toiminnan 

juurruttaminen

Toimialojen rakenteiden 
yhtenäistäminen edistäisi 
yhteistyötä.

Toimenpiteiden ristiin 
työstäminen toimialojen 
välillä

Pitkäjänteisyys ja tehtyjen 
hankkeiden juurruttaminen. 
Syrjäytymisen ehkäisyn on 
oltava yli valtuustokausien 
ylittävää toimintaa.

21 — Helsingin kaupunki

Kehittämisryhmän ja toimenpiteiden vetäjien syksyllä 2020 ideoimia yhteisiä nostoja tulevaisuuteen.



22 — Helsingin kaupunki



4.  Missä ohjelma onnistui?

Rakenteellisia ratkaisuja

Strategiakauden suurimpana onnistumisena voidaan pitää 
sitä, että toimenpiteitä saatiin kohdennettua entistä enem-
män syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisevien 
palveluiden merkitys tunnistetaan entistä paremmin. Sys-
teeminen muutos on saatu alkuun ja on pureuduttu syrjäy-
tymisen juurisyihin. Lisäksi syrjäytymistä ehkäiseviä toi-
menpiteitä ja kokeiluja on viety pysyviksi toimintamalleiksi 
kaupungin palvelurakenteisiin.

Olennaisena lähtökohtana syrjäytymisen ehkäisemi-
seksi tunnistettiin alusta alkaen toimialojen välinen yhteis-
työ sekä yhteistyö kaupungin ulkopuolisten kumppaneiden 
kanssa. Toimialojen yhteistyössä nuorten mielenterveyden 
tukemiseksi palveluketjut ovat selkeytyneet ja uusia palve-
luja on kehitetty. Myös Helsingin harrastamisen mallia, jon-
ka avulla tavoitellaan mielekkään vapaa-ajan toiminnan löy-
tämistä jokaiselle lapselle ja nuorelle, on rakennettu toimi-
alojen yhteistyössä.

Vesalan peruskoulusta 
keskuspaikka asuinalueen 
lasten harrastuksille
Lasten ja nuorten harrastustoiminta käynnistyi syksyllä 2019 
uudella tavalla Vesalan peruskoulun tiloissa. Alueella ei ole 
aiemmin ollut monipuolista harrastustoimintaa tarjolla eikä 
oikein paikkaakaan sille.

”Tämä on täysin uusi juttu, eikä siksi ihan helppoa. Mo-
nilla koulun oppilailla ei ole ennestään harrastusta tai koke-
musta harrastamisesta”, koulun virka-apulaisrehtori Niina 
Halonen-Malliarakis sanoo.

Harrastamiseen tutustuminen on sidottu osaksi koulu-
päivää siten, että välitunneilla voi pelata eri päivinä esimer-
kiksi koripalloa, futsalia tai pingistä tai osallistua musiikki-
kerhon toimintaan.

Halonen-Malliarakis, vs. rehtori Mimmi Veskoniemi ja 
vs. virka-apulaisrehtori Marja Väärälä kertovat, että kou-
lun oppilailla on tapana jäädä koululle oleskelemaan kou-
lupäivän jälkeen. Kavereiden kanssa on mukava hengailla, 
kotiin ei ole kiire, ja yhdessäololla vältellään yksinäisyyttä.

Nyt kaupunki ja koulu haluavat tarjota oppilaille harras-
tusten avulla mielekästä tekemistä turvallisen aikuisen oh-
jaamana. Epämääräinen hengailu ja kännykän kanssa seu-
rustelu muuttuvat ohjatuksi harrastamiseksi.

Kerhotoimintaa koululle on koonnut opettaja Janne Pel-
likka. Hän on tehnyt siinä suuren työn, rehtorit kiittelevät.

Niina Halonen-Malliarakis, Marja Väärälä ja Mimmi 
Veskoniemi kertoivat syksyllä 2019 Vesalan peruskoulun 
monipuolisesta harrastuskalenterista.
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Mukana-ohjelmassa otettiin käyttöön ja mallinnettiin en-
nakkoluulottomasti myös kokonaan uusia palvelujen järjes-
tämis- ja rahoitustapoja. SIB-rahoitusinstrumentilla käyn-
nistettiin Perheen mukana -palvelu. SIB-mallissa kaupunki 
asettaa muutostavoitteen ja maksaa määriteltyjen tulos-
ten mukaisen tulospalkkion, mutta itse palvelun toteutuk-
sen rahoittavat sijoittajat.

Mukana-ohjelmassa tehtiin myös kolme eritasoista mal-
linnusta ilmiöbudjetoinnista. Ilmiöbudjetoinnilla voitaisiin ra-
hoittaa ylisektorirajaisten ilmiöiden – kuten syrjäytymisen – 
ratkomista niin, että budjetti olisi toimialojen yhteinen. Alu-
eellisen verkostotyön budjettimallia palvelumuotoiltiin pro-
totyypiksi Harvardin ja Bloomberg-säätiön kehittämän pal-
velumuotoiluprosessin avulla.

Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen mielikuvat ovat voi-
makkaasti negatiivisia. Aktiivisen viestinnän avulla onnis-
tuttiin vaikuttamaan mielikuviin ja laajentamaan käsitystä 
syrjäytymiseen vaikuttavista tekijöistä. Viestinnällä tehtiin 
näkyväksi toimialojen yhteistyönä ja kumppaneiden kans-
sa tehtyä hyvää työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi, ja siten 
vahvistettiin yhteistyön tekemisen merkitystä. Viestintäkam-
panjat, aktiivinen tiedottaminen ja uutisointi ovat tuoneet 
huomiota toimenpiteille ja syrjäytymistä ehkäisevälle työlle.

Varhaisen vaiheen tuki 
perheille
Varhaisen vaiheen tueksi perheille kaikissa kaupungin 350 
päiväkodissa otettiin käyttöön yhteinen Mitä kuuluu? -mal-
li perheiden riskien tunnistamiseksi ja palveluihin ohjaa-
miseksi.

Uudessa Perheen mukana -palvelussa (Lapset SIB Hel-
sinki) haavoittuvassa asemassa olevat perheet Mellunkyläs-
sä ja Vuosaaressa saavat tuekseen pitkäkestoisen rinnalla 
kulkijan, joka auttaa sekä vanhemmuuden haasteissa että 
tukee vanhempia kouluttautumaan ja työllistymään.

Äidit mukana -koulutuksessa Kontulassa maahanmuut-
tajataustaiset vanhemmat pääsivät lastensa kouluun oppi-
maan suomen kieltä ja tutustumaan kouluun. Toimintamal-
lilla autettiin maahanmuuttajataustaisia vanhempia oppi-
maan kieltä ja työllistymään sekä tiivistämään kodin ja kou-
lun yhteistyötä.

Varhaisen vaiheen palveluiden kehittäminen ulotettiin 
myös neuvola-, leikkipuisto- ja lapsiperhepalveluiden ke-
hittämiseen.

Äidit mukaan kouluun 
suomea oppimaan
Keinutien ala-asteen koululla Kontulassa alkoi syksyllä 2020 
uudenlainen kokeilu, jossa joukko maahanmuuttajavanhem-
pia kokoontui joka viikko kouluun oppimaan suomen kieltä. 
Ryhmään kuului keväällä 2021 kahdeksan äitiä.

Kyseessä on Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään 
-hankkeen pilotti Helsingissä. Tavoitteena on, että kokeilun 
jälkeen vanhemmat siirtyisivät opiskelemaan tai työhön eikä 
kukaan heistä jäisi enää pysyvästi kotiin. Oppitunneilla kä-
sitellään arjen sanastoa sekä opitaan työnhakuun liittyviä 
käytännön asioita. Samalla äidit oppivat tuntemaan koulun 
henkilökuntaa, käyttämään Wilmaa ja ymmärtämään entis-
tä paremmin suomalaisen koulun arkea.

”Suomen kieleni ei ollut vahva, tarvitsin lisäopetusta. 
Joskus olen myös ujo puhumaan suomea. Kun opin kieltä 
paremmin, voin lähteä opiskelemaan ammattiin”, kurssille 
osallistuva äiti kertoo.

Hänen tavoitteenaan on kouluttautua lähihoitajaksi ja 
siirtyä sen jälkeen työelämään.

Hanketta vetää Keinutien koulussa Careerian koulut-
taja.

” Vanhemmat ovat opiskelleet suomen kieltä sekä tutus-
tuneet eri palveluihin kotokoulutuksen suunnitelmien mukai-
sesti. Kodin ja koulun yhteistyö, tietous suomalaisesta kou-
lusta ja luottamus kasvavat. Vanhemmat pystyvät tukemaan 
lapsiaan paremmin, ja he oppivat suomen kieltä. Hankkeen 
myötä vanhemmilla on entistä paremmat mahdollisuudet 
lähteä opiskelemaan tai työllistyä”, Keinutien koulun rehto-
ri Irina Pellikka summaa.

Äitejä oppimassa suomen kieltä opettaja Marju Kyllösen kanssa Keinutien ala-asteella tammikuussa 2021.
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Mielekästä vapaa-aikaa ja 
lisää harrastuksia 
Mukana-ohjelman toimintakauden aikana syrjäytymisen eh-
käisemisen työn fokusta siirrettiin vahvasti kohti ennalta-
ehkäisyä. Mielekkään vapaa-ajan tekemisen ja harrastami-
sen merkitys ymmärretään merkittävänä keinona ehkäistä 
eriarvoistumista.

Kaiken kehittämisen taustalla on ollut ajatus löytää jo-
kaiselle lapselle ja nuorelle harrastus. Mukana-ohjelmassa 
tehty työ on ollut edesauttamassa Suomen harrastamisen 
mallin käyttöönottoa Helsingissä keväällä 2021.

Kahdella kohdealueella Kannelmäki-Malminkartanossa 
ja Mellunkylässä lasten harrastusmahdollisuuksia lisättiin 
ja alueellinen harrastusverkosto rakennettiin. Oppilaiden 
harrastustoiveita pystyttiin toteuttamaan Mukana! -kyse-
lystä saatujen tietojen pohjalta. Kyselyn jälkeen vapaa-ajan-
viettomahdollisuuksia kehitettiin ja kohdennettiin edelleen. 
Harrastamattomia lapsia tunnistettiin ja heille saatiin pysy-
viä harrastuksia kohdealueilla.

Malminkartanon harrastushalli saatiin valmiiksi ja asuk-
kaiden kanssa tehtiin yhteistoimintamalli harrastustoiminnan 
järjestämiseksi. Lapsia ja nuoria osallistavaa vertaisvalmen-
nusta kehitettiin ja toteutettiin onnistuneesti Me-kouluissa.

Cheerleadingia ja jujutsua
Kannelmäessä oppilaat järjestävät itse lasten ja nuorten 
syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa.

Cheerleading-kerhon alkulämmittelyssä leikitään ”tof-
feeta”. Kikatukseen sekoittuu välillä kiljumista, kun tytöt 
vetävät toisiaan jaloista pitkin Kannelmäen peruskoulun 
liikuntasalin lattiaa. Kerhon jäsenet ovat 5.-6.-luokkalaisia, 
valmentajat käyvät kahdeksatta luokkaa.

 ”Valmentajana voi jakaa omaa osaamistaan. On kiva 
nähdä, kun toisille tulee hyvä mieli”, yksi valmentajista, Emi-
lia, kertoo syyksi siihen, miksi hän lähti vetämään cheerlea-
ding-kerhoa nuoremmille.

Kerhon ohjaajat Emilia, Viivi ja Minea ovat harrastaneet 
cheerleadingia urheiluseurassa vasta alle kaksi vuotta, mut-
ta ovat valmentajina jo kuin vanhoja tekijöitä: he ohjaavat 
nuorempiaan kannustavasti ja pyrkivät ottamaan jokaisen 
huomioon. Kaikki lapset pääsevät tunnin aikana tekemään 
ja kokeilemaan.

”Jos jokin toimii ryhmäyttämiseen, niin tämä. Oppilaiden 
on pakko luottaa toisiinsa: siihen, että nämä pitävät kiinni 
eivätkä pudota”, Me-koulukehittäjä Jussi Luoma kuvailee.

Luoma perusti cheerleading-kerhon Kannelmäen pe-
ruskouluun lasten harrastustoiveiden pohjalta. Hän pyrkii 
tekemään itsestään kerhossa mahdollisimman näkymättö-
män ja antaa valmentamiseen nuorille täyden tilan. Aikuinen 
on mukana paikalla vain valvomassa ja varmistelemassa.

Cheerleading-harrastajien pyramidit nousivat 
korkeuksiin vertaisvalmennusryhmässä Kannelmäen 
peruskoulussa keväällä 2019.
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Harrastamisen alueellisiin kokeiluihin 
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Kulttuurin kummilapset -toiminta, jossa koko ikäluokka 
kutsutaan mukaan kulttuuritoimintaan, alkoi vuonna 2020 
syntyneille. Huhtikuussa 2021 toimintaan oli ilmoitettu 3000 
lasta, ja vieraskielisten lasten osuus heistä oli 21 prosenttia.

Kasvatus ja koulutus, 
jotka pitävät kaikki 
mukana
Mukana-ohjelmassa etsittiin aktiivisesti keinoja vaikuttaa 
huono-osaisuuden kasaantumiseen kehittämällä lakisää-

Me-koulukehittäminen 
paransi koulussa 
viihtymistä
Me-koulukehittämisessä on luotu erilaisia toimintamal-
leja oppilaiden ja koulujen tueksi kolmella helsinkiläisellä 
peruskoululla vuodesta 2018 lähtien.  Koulut ovat Laaka-
vuoren ala-aste, Kannelmäen peruskoulu ja Malmin pe-
ruskoulu.

teisiä palveluja kuten varhaiskasvatusta, perusopetusta ja 
toisen asteen koulutusta. Kasvatuksen ja koulutuksen toimi-
alalla löydettiin lukuisia uusia näkökulmia kehittää palveluita, 
jotta jokainen helsinkiläislapsi pysyisi mukana koulupolulla.

Vuosien 2017-2021 valtuustokauden jälkeen tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja (TVV) opetetaan kouluissa entistä sys-
temaattisemmin. Me-koulukehittämisessä TVV-oppitunteja 
kokeiltiin kaikilla luokka-asteilla. Oppitunneilla lapset ja nuo-
ret oppivat muun muassa sosiaalisia taitoja, empatiataitoja 
sekä kuuntelu- ja konfliktinratkaisutaitoja. 

Kaupungissa rakennettiin 13-kohtainen kiusaamisen 
vastainen ohjelma KVO13, johon sisältyvä K-0-toiminta rat-
koo vaikeimpia ja pitkäkestoisimpia kiusaamistapauksia 
jatkossakin.

Toimintamallit ovat siirtymävaiheen tuki, kodin ja kou-
lun yhteistyö, kokemusasiantuntijavetoinen pienryhmätoi-
minta, tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunnit, luova viikko 
sekä vertaisvalmennus. 

”Tulokset ja kokemukset toimintamallien vaikutuksesta 
koulun toimintakulttuuriin, yhteisöllisyyden kokemukseen ja 
kouluviihtyvyyteen ovat merkittäviä. Siksi on tärkeää, että 
nämä toimintamallit saadaan osaksi kaikkien helsinkiläis-
ten koulujen toimintaa”, perusopetuksen aluepäällikkö Ul-
la-Maija Vähäsarja painottaa.

Jussi Luoma, Sini Enqvist ja Sami Seppilä toimivat Me-koulukehittäjinä Helsingissä ohjelman aikana.
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Resetti-koulutuksesta 
apua käytöshäiriöihin ja 
kiusaamiseen
Helsingissä on prosessikoulutettu useiden koulujen henki-
löstöä Resetti-yhteistoimintaan ja perheluokkakokeiluihin. 
Koulutus antaa käytännön keinoja työskentelyyn tuen tar-
peessa olevien lasten ja nuorten kanssa.

Maunulan ala-asteella Resetti-koulutuksen avut otettiin 
käyttöön lukuvuonna 2019-2020, kun yleisopetuksen luokas-
sa ilmeni pitkittyneitä käyttäytymis- ja työskentelyongelmia 
sekä kiusaamista.

”Tarvittiin kokonaisvaltainen lähestymistapa, johon otet-
tiin myös vanhemmat mukaan”, kuraattori Jenni Kovanen 
muistelee.

Työskentelyn alussa oppilaat määrittelivät itse, mitkä 
ovat luokan suurimmat haasteet ja mitä halutaan muuttaa. 

Mukana monta oppituntia kestäneessä työstössä olivat luo-
kanopettajan lisäksi Resetti-koulutuksen käyneet kuraatto-
ri, erityisopettaja ja kouluvalmentaja.

Oppilaat loivat sosiaalisista suhteista, yhteishengestä 
sekä luokan toimintatavoista taitotaulut ja ryhtyivät harjoit-
telemaan taitoja tavoitteellisesti. Huoltajat kuulivat oppilai-
den työstämistä asioista vanhempainillassa.

”Moni vanhempi kommentoi, miten hyvä oli, että heidät 
otettiin mukaan. He pystyivät tämän jälkeen kotona tuke-
maan lapsiaan paremmin”, Kovanen sanoo.

Perheluokkatoiminta järjestettiin Maunulassa kolmen 
kerran intensiivipakettina, vanhempi-lapsi-oppitunteina, 
joista jokaiseen osallistui 10-14 vanhempaa. Huoltajat oli-
vat mukana kolmella kaksoistunnilla.

”Tulevaisuuden tavoitteena on, että jokaisessa kou-
lussa olisi Resetti-koulutuksen käyneitä työntekijöitä”, 
tasa-arvohankkeen projektipäällikkö Taina Torniainen 
sanoo.

Erityisopettaja Kirsi Strohbehn ja kuraattori Jenni Kovanen ovat käyttäneet Resetti-koulutuksen menetelmiä Maunulan 
ala-asteella.
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Kouluihin on lisätty turvallisia aikuisia tekemään en-
naltaehkäisevää ja kohtaavaa työtä. Kouluvalmentajia 
työskenteli keväällä 2021 yhteensä 19 yksikössä ja mo-
nikielisiä ohjaajia 45 yksikössä. Lisäksi monikieliset oh-
jaajat konsultoivat koko kaupunkia. Kouluvalmentajista 
ja monikielisistä ohjaajista oppijat ovat saaneet kouluil-

le aikuisia, joilla on opetus- tai oppilashuoltotyön lisäk-
si aikaa kohdata, kuunnella ja tukea myös vapaa-aikaan 
liittyvissä asioissa.

Poissaoloihin puuttumiseksi on kehitetty systemaattis-
ta toimintatapaa, josta on tehty opettajille ja oppilashuol-
lon työntekijöille käsikirja toimintaohjeeksi.

Oppilaiden ja henkilökunnan vastauksia Kouluvalmentajamallin arvioissa

Hyvin tyytyväinen ; 85 Melko tyytyväinen ; 31

Melko tyytymätön; 3

Hyvin tyytymätön ; 5

En osaa sanoa; 35

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Oppilaiden tyytyväisyys saatuun tukeen

Hyvin paljon ; 55 Melko paljon ; 33

Melko vähän ; 3

En osaa sanoa ; 9

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Henkilökunnan vastaus siihen, onko kouluvalmentajan työstä ollut hyötyä 
oppilaille tai oppilasryhmille

Ei lainkaan, 0 %

Syksyn 2020 henkilökuntakysely kouluvalmentajakouluihin, 150 vastaajaa. Oppilaiden lomakevastaukset 
kouluvalmentakouluissa, 161 vastaajaa. Lähde: Helsingin kaupunki



Kouluvalmentaja kuunteli 
oppilaita etäyhteydellä
Kun peruskoulut siirtyivät keväällä 2020 etäopetukseen, 
joutuivat lapset ja nuoret aivan uuteen tilanteeseen: kou-
lua oli käytävä kotoa, eikä koulun tuttuja aikuisia voinut 
tavata.

Kannelmäen peruskoulu ryhtyi heti miettimään, miten 
sosiaalisen eristäytymisen aikana oppilaita voitaisiin tu-
kea mahdollisimman hyvin. Koulussa opiskelee peräti 1050 
oppilasta.

Neljään erilliseen toimipaikkaan jaetussa suurkoulus-
sa työskentelevät Me-koulukehittäjä Jussi Luoma, koulu-
valmentaja Kamal Palani Jafi sekä resurssiopettaja Alina 
Suvitie. He tekevät oppilaita kohtaavaa työtä yksinomaan 
kasvatuksellisesta näkökulmasta.

”Työn ytimessä on olla turvallinen aikuinen, jolla on ai-
kaa kuunnella lasta. Vaikka fyysinen kohtaaminen jäi pois, 
turvallinen aikuinen ei voi kadota lasten elämästä”, Luoma 
painottaa.

Kun tieto koulujen sulkeutumisesta tuli, Palani Jafi ja 
Suvitie lähettivät oppilaille ja näiden vanhemmille suomek-
si ja englanniksi Wilma-viestin, jossa he kertoivat olevansa 
yhä olemassa lapsia varten.

”Painotin sitä, että minuun saa ottaa yhteyttä hyvin ma-
talalla kynnyksellä ihan missä tahansa asiassa”, 1.-4.-luok-
kalaisten kanssa työskennellyt Suvitie kertoo.

Hän kehotti opettajia myös vinkkaamaan oppilaista, jotka 
saattaisivat olla juttuseuran tai tuen tarpeessa. Jo kolmen 
ensimmäisen poikkeuspäivän aikana Suvitie oli yhteydes-
sä kymmeniin lapsiin puhelimitse sekä viestien ja videopu-
heluiden välityksellä. Myös moni vanhempi otti yhteyttä.

Kouluvalmentaja Jamila Heroum tukee Laakavuoren ala-asteen oppilaita näiden arjessa.
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Monikieliset ohjaajat 
ovat maahanmuuttaja-
perheiden elintärkeä apu
”Työ on ollut aika haastavaa ja vaatinut kärsivällisyyttä. Epä-
selvyyttä ja kysymyksiä on ollut paljon”, monikielinen ohjaa-
ja Kamal Khafif kuvaili etäopetuksen ensimmäisiä viikkoja 
keväällä 2020.

Khafif työskentelee Jakomäen, Hiidenkiven, Malmin 
ja Puistolan peruskouluissa sekä Maatullin ja Siltamäen 
ala-asteilla ohjaajana 1.–9.-luokkalaisille oppilaille, valttikort-
tinaan arabian kieli. Oppilaat ovat pyytäneet Khafifilta apua 
muun muassa Google Classroomin käyttöön ja vanhemmat 
Wilman käyttöön. Haasteena on asioiden selittäminen pu-
helimitse. Kärsivällisyyttä tarvitaan molemmilta osapuolil-
ta, ja puhelut venyvätkin usein pitkiksi.

Osa perheistä on muuttanut Suomeen vasta hiljattain. 
Khafifin mukaan joidenkin perheiden suomen kielen taito on 
vielä niin heikko, että tehtävien ymmärtäminen voi olla vai-
keaa. Jos tehtävänantoa ei ymmärrä, voi oppilaan motivaatio 
olla koetuksella. Siinä kohtaa Khafif puuttuu peliin ja auttaa.

”Pienikin asia auttaa omaa 
jaksamista”
Kello 7.45 lähtien lapsia ja vanhempia alkaa kerääntyä Laa-
kavuoren ala-asteen koulun ruokalaan. Tarjolla on muun 
muassa puuroa, sämpylöitä, kananmunia, vihanneksia, leik-
keleitä, mehua ja kahvia. Puheensorina pysyy tasaisena, kun 
perheet saapuvat aamiaiselle ja toiset jo lähtevät käynnis-
telemään päiväänsä.

Mellunmäessä sijaitseva alakoulu on tarjonnut oppilai-
den perheille sekä koulun henkilökunnalle yhteistä aamiais-
ta tammikuusta lähtien joka torstai. Tavoitteina ovat yhtei-
söllisyyden vahvistaminen ja kodin ja koulun välisen yhteis-
työn tiivistäminen.

”Meillä on iso perhe, ja tämä on ainoa päivä viikossa, 
kun saadaan rauhassa istua aamiaisella. Tätä päivää oi-
keastaan odottaa koko viikon”, kuusilapsisen perheen äiti 
Yanika sanoo.

Hän on saapunut aamupalalle kuopuksensa Omarin ja 
ekaluokkalaisen Khalidin kanssa – vanhemmat lapset käyvät 
toista koulua. Yanika kehuu aamiaista erityisesti yhteisölli-
syydestä sekä äitien ja isien arjen helpottamisesta: kerran 
viikossa on ihana saapua valmiiseen pöytään.

”Pienikin asia auttaa psykologisesti omaa jaksamista. 
Ehdottomasti suosittelen tätä muillekin kouluille”.

Yhteisöllisen aamiaisen on järjestänyt koululle Me-kou-
lukehittäjä Sami Seppilä yhdessä koulun henkilökunnan 
kanssa.

”Täällä perhe voi tavata koulun henkilökuntaa ilman val-
miita rooleja ja jutella rennosti ilman ennalta määritettyä 
teemaa”, Seppilä kuvailee.

Kamal Khafif ohjaa helsinkiläisiä 1.-9.-luokkalaisia 
oppilaita arabian kielellä.

Yanika poikansa kanssa koulun yhteisöllisellä aamiaisella, joka 
on eräs viikon kohokohdista.
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Inklusiivista koulua on kehitetty edelleen, jotta mahdol-
lisimman moni lapsi voisi osallistua kasvatukseen ja koulu-
tukseen lähipäiväkodissaan ja -koulussaan ja saada sieltä 
tarvitsemansa tuen. Lähikoulussa opiskelevien erityisen 
tuen oppilaiden osuus on kasvanut vuodesta 2017 kolmes-
sa vuodessa 66 prosentista 75 prosenttiin.

Mukana-ohjelman aikana on koulutettu 200 erityisopet-
tajaa neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tukemiseen. Li-
säksi MiniNepsy-koulutuksen on suorittanut kevääseen 

2021 mennessä noin 220 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 
350 perusopetuksen opettajaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstöä on 
koulutettu kielitietoisuuteen sekä rasismiin puuttumiseen. 
Ohjelman aikana on kertynyt yli 5200 osallistumiskertaa 
kielitietoisuuskoulutuksiin ja antirasismityöpajoihin, jotka 
jatkuvat myös ohjelmakauden jälkeen. Ääriajattelun kitke-
miseen on koulutettu kevääseen 2021 mennessä 430 oh-
jaajaa ja 740 oppilasta.

Helsinki kouluttaa 
henkilöstöään 
tunnistamaan rasismia ja 
puuttumaan siihen
Helsinki tekee uraauurtavaa työtä kouluttamalla kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan henkilöstöään tunnistamaan 
rasismia ja kitkemään sitä. Tavoitteena on, että työnteki-
jät saavat systemaattisesti yhdenvertaisuus- ja rasismi-
osaamista.

”On tärkeätä tuoda esille, että ilmiö on olemassa. Kou-
luissa ja oppilaitoksissa on rasismia ja syrjintää”, projekti-
suunnittelija Pia Aaltonen sanoo.

Rasismin tunnistamisen työpajat käynnistyivät kaikissa 
palvelukokonaisuuksissa syksyllä 2020.

Stadin AO:ssa työ aloitettiin jo aiemmin. Oppilaitoksen 
johto on saanut antirasismikoulutusta ja oppilaitokseen 
on nimetty erityisiä tasa-arvoagentteja, jotka varmistavat, 
että mahdolliseen rasismiin ja epäasialliseen kohteluun 
puututaan.

Toiseuttamista tapahtuu kouluissa ja oppilaitoksissa ra-
kenteellisesti ja usein tiedostamatta. Opettajat ja muu hen-
kilöstö eivät aina tunnista valta-asemaansa opiskelijaan tai 
oppilaaseen verrattuna. Kouluterveyskyselyissä on toistu-
vasti havaittu, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat ko-
kevat kiusaamista selvästi enemmän kuin muut.

”Kaikki organisaatioiden henkilöstöön kuuluvat tar-
vitsevat koulutusta, mutta johto on avainasemassa kult-
tuurin muuttamisessa. On todella tärkeää, että puhu-
taan oikealla sanalla: osa ulkomaalaistaustaisten koh-
taamasta ”kiusaamisesta” on rasismia, ei kiusaamista”, 
Aaltonen painottaa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Michaela Moua ja lehtori Ruut Kaukinen pitivät Stadin AO:n henkilöstölle 
antirasismikoulutusta maaliskuussa 2020.
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Neuropsykiatriset 
valmentajat kouluihin  
ja päiväkoteihin
Ensimmäiset 25 neuropsykiatrista valmentajaa valmistui-
vat keväällä 2019 ja ryhtyivät soveltamaan oppimiaan asioi-
ta käytäntöön helsinkiläisissä kouluissa ja päiväkodeissa.

”Tämä oli todella mielenkiintoinen ja antoisa koulutus. 
Hyvin positiivinen kokemus kaiken kaikkiaan”, yksi valmis-
tuneista, Käpylän peruskoulun erityisopettaja Jukka-Pek-
ka Anttinen sanoo.

Neuropsykiatrinen valmentaja voi toimia tukena henki-
lölle, jolla on toiminnanohjauksen vaikeuksia tai neuropsy-
kiatrinen oireyhtymä kuten ADHD, ADD tai Aspergerin oi-
reyhtymä. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa oppilas-
ta ja hänen verkostoaan pyritään ohjaamaan pois ongelma-
keskeisestä ajattelusta kohti voimavarakeskeistä toimin-
taa. Avainasemassa on lapsen onnistumisiin ja vahvuuksiin 
keskittyminen ja myönteisen elämänpolun rakentaminen.

Anttinen kokee saaneensa omaan työhönsä konkreetti-
sia lisäpalikoita ja pystyvänsä käyttämään tulevaisuudessa 
työssään entistä enemmän ratkaisukeskeisyyttä sekä posi-
tiivista pedagogiikkaa.

Ensimmäiset neuropsykiatriset valmentajat valmistuivat keväällä 2019. Kuvassa 25 valmentajaa sekä edessä oikealla 
Kirsi Consultingin toimitusjohtaja Kirsi Saukkola ja vierellä kouluttaja Anne-Mari Kuusimäki.
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Ohjelmakaudella on rakennettu myös uusia tapoja edis-
tää kodin ja koulun yhteistyötä muun muassa järjestämällä 
perheen yhteisiä aamiaisia ja muita koko perheelle suun-
nattuja tilaisuuksia kouluilla. Koronapandemia keskeytti täl-
laisen toiminnan maaliskuusta 2020 lähtien.

Toisen asteen koulutuksen 
suorittaminen ja 
työelämään siirtyminen
Toisen asteen koulutuksen suorittaminen ja työelämään 
siirtyminen ovat oleellisia nivelvaiheita nuorten elämässä. 

Miten opiskelijat 
kiinnittyvät toiselle 
asteelle? 
Tutkijatohtori Antti Maunu tekee osallistuvaa tutkimusta 
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijoiden sosiaali-
sesta kiinnittymisestä. Hänen tehtävänään on tunnistaa ja 
mallintaa kiinnittymistä vahvistavia pedagogisia toimintata-
poja sekä tutkia oppilaitosorganisaation arkea.

Opiskelija kiinnittyy Maunun mukaan opintoihin kahdel-
la tavalla. Ensimmäinen on oppilaitoksen ilmapiiri ja palkit-
seva, turvallinen vuorovaikutus. Toinen on mielekäs tekemi-
nen, joka antaa opiskelijalle valmiuksia oppia sitä, mitä hän 
tarvitsee mennäkseen elämässään eteenpäin.

”Parhaassa tapauksessa nämä kaksi yhdistyvät, eli 
opettajat huolehtivat hyvästä vuorovaikutuksesta ja sen 
edellytyksistä ja samalla tarjoavat selkeää ja määrätietois-
ta toimintaa”, hän sanoo.

Ammatillisen koulutuksen muutokset ovat asettaneet 
arkityölle haasteita: työyhteisöt ovat joutuneet organisoi-
tumaan uudelleen, työtavat ovat voineet muuttua paljon-
kin eikä opiskelijan ohjaukseen aina tunnu löytyvän riittä-
västi aikaa.

”Tarvitsemme pedagogisia malleja ja toimintatapoja, 
jotka auttavat opiskelijoiden kiinnittymistä. Mallien tulisi li-
säksi olla sellaisia, että ne voidaan ottaa oikeasti käyttöön.”

Toisen asteen opintojen keskeyttäminen on merkittävä 
ongelma, joka vaikuttaa nuorten syrjäytymiseen. Keskeyt-
tämisen syitä on perinteisesti etsitty yksilön taustoista ku-
ten opiskelijan elämänhallinnan ongelmista, oppimisvai-
keuksista ja aiemmista keskeytyksistä. Sittemmin on siir-
rytty taustaindikaattoreiden listaamisesta oppimisympä-
ristöjen tukemiseen.

Niiden mahdollisimman sujuva toteutuminen luovat edelly-
tyksiä pitkälle tulevaisuuteen ja ehkäisevät syrjäytymistä 
työelämästä. Stadin ammatti- ja aikuisopistossa kehitet-
tiin menetelmiä ja työkaluja opiskelijoiden kiinnittämiseksi 
toiselle asteelle ja tutkinnon suorittamisen tueksi. Ammat-
tiin opiskeleville oppimisen ja hyvinvoinnin seuraamisek-
si kehitettiin mobiilikysely ja data-analytiikkaa hyödyntävä 
AI-HOKS-työkalu.

Oppimisen tukea on tehostettu esimerkiksi rekrytoimal-
la lisää erityisopettajia ja kehittämällä opiskeluvalmiuksia 
tukevia opintoja. Toisella asteella on panostettu etenkin eri-
tyisen tuen tarpeen tunnistamiseen.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi työllisyydenhoi-
don toimenpiteiden käytännön toteuttamiseen. Kohtaa-
van ja saavutettavan työllisyydenhoidon tavat on kuiten-
kin mallinnettu.

”Opettaminen on vaativaa kohtaamis- ja ohjaamistyötä, 
johon tarvitaan ammatillista ja pedagogista 
ohjausosaamista”, tutkijatohtori Antti Maunu sanoo.
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5.  Haasteet ja ongelmat
Koronapandemian aiheuttama poikkeusaika on syventä-
nyt eriarvoistumista entisestään. Monet Mukana-ohjelman 
toimenpiteet ovat hyvin sensitiivisiä koronan aiheuttamille 
toimintaympäristön muutoksille. Poikkeusaikana ohjelman 
työntekijät sekä hallinnossa että toimenpiteissä ovatkin 
muokanneet toimintaansa ympäristön muuttuessa ja osal-
listuneet aktiivisesti uusien toimintatapojen ohjeistamiseen 
ja kehittämiseen. Harrastaminen ja uudet kohtaavat työlli-
syyspalvelut kärsivät erityisen paljon koronan vaikutuksis-
ta. Lisäksi toinen aste oli kuukausien ajan etäopetuksessa, 
millä on ollut vaikutuksia niin ohjelman toimenpiteiden kuin 
tavoitteidenkin toteutumiseen.

Syrjäytyminen on niin suuri yhteiskunnallinen haaste, 
ettei sitä voida ratkoa yksittäisestä palvelusta tai toimialal-
ta käsin tai edes yksittäisen suurenkaan kaupungin omana 
työnä. Työ syrjäytymisen ehkäisemiseksi edellyttää yhteis-
työtä yli toimiala- ja sektorirajojen. 

Siiloissa toimiminen on luonnollisesti edellytys suuren 
kaupungin palveluiden järjestämiselle, mutta kääntöpuole-
na se voi aiheuttaa asiakkaiden siirtelyä ”luukulta” ja palve-
lusta toiseen niin, ettei asiakas huolensa kanssa voi oike-
astaan kiinnittyä keneenkään ja kokea saavansa tarvitse-
maansa tukea, apua tai palvelua mistään.

Oppilaiden osuus, joilla on 
viikoittainen harrastus tai ohjattua 
vapaa-ajan toimintaa

Mukana! -kysely syksyllä 2019 ja 2020. Vastaajamäärät 2019: 3. ja 4.-luokilla 880, 8.-luokilla 274. 2020: 4. 
ja 5.-luokilla 498, 9.-luokilla 184. Lähde: Helsingin kaupunki

Oppilaiden osuus, joilla on viikoittain 
vapaa-ajan tekemistä itsekseen tai 
kavereiden kanssa 



Malmi-ryhmässä 
nuoret puhuvat 
luottamuksellisesti 
tunteistaan
Malmin peruskoulussa kokoontuu kerran viikossa ennen 
koulupäivän alkua tärkeä nuorten ryhmä yhteiselle aamu-
palalle. Kyseessä on yläkoululaisille suunnattu keskustelu-
ryhmä, jonka jäsenet ovat vaarassa ajautua elämässä han-
kaluuksiin.

Erityisopettaja on valinnut ryhmän 6.-9.-luokkalaiset jä-
senet. Näillä oppilailla on paljon poissaoloja, heikko moti-
vaatio koulunkäyntiin, ja he oireilevat vapaa-ajalla väkival-
lalla, rikoksilla tai päihteiden käytöllä. Monella kotiolot ovat 
haastavat.

Malmi-ryhmässä nuoret pääsevät puhumaan asioistaan 
ja tunteistaan turvallisille aikuisille luottamuksella. Ryhmäs-

sä on aina paikalla yksi koulun opettaja, Me-koulukehittä-
jä sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten ohjaaja, joka 
toimii vertaistukihenkilönä nuorille.

”Olen ollut 20 vuotta opettajana, enkä ole koskaan näh-
nyt mitään vastaavaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kuu-
len näiden nuorten puhuvan tunteistaan”, aineenopettaja 
Jyrki Mery sanoo.

Kaksi tuntia kestävässä tapaamisessa keskustellaan 
aina etukäteen valitusta aiheesta. Nuorten ja aikuisten vä-
linen luottamus rakentuu dialogisesta työotteesta, jossa 
myös ohjaajat ovat valmiita jakamaan asioita omasta elä-
mästään.

”Ryhmässä tuetaan oman toiminnan ja omien tuntei-
den tunnistamista ja niistä oppimista”, koulun rehtori Las-
se Latomäki kertoo.

Toiminnan tavoitteena on estää koulupudokkuutta. Poi-
kien ryhmän lisäksi koulussa aloitti myöhemmin myös tyttö-
jen keskusteluryhmä. Ryhmätoimintaa on levitetty Malmilta 
muihin helsinkiläiskouluihin.

Malmi-ryhmän avulla pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta. Ryhmään on valittu oppilaita, joilla on paljon poissaoloja 
tai mahdollista oireilua väkivallalla, rikoksilla tai päihteidenkäytöllä.
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Siilot aiheuttavat myös päällekkäistä työtä, kun eri toi-
mialoilla työskentelevät eivät tunne toisiaan ja osaa konsul-
toida tai ohjata asiakkaita oikea-aikaisesti oikean palvelun 
piiriin. Tällöin palvelu ei ole resurssitehokasta eikä asiakas-
lähtöistä. Yhteistyön sujuvoittamisessa toimialojen välillä ja 
usein myös toimialojen sisällä onkin vielä paljon kehitettä-
vää. Syrjäytymisen ehkäiseminen vaatii kaikkien työpanos-
ta, mutta se ei usein ole kenenkään vastuulla. Yhteistyö-
halua on, mutta osittain rakenteet yhteistyöhön puuttuvat.

Stadin AO:n opo: Nuorilta 
pitäisi saada paineita pois
Opinto-ohjaaja Karoliina Hyry työskentelee Roihuvuoressa 
Stadin AO:n Prinsessantien toimipisteessä, jossa voi opis-
kella luonto- ja ympäristöalaa, matkailualaa, elintarvikea-
laa, ravintola- ja cateringalaa sekä puhdistuspalvelualaa.

”Täällä näkee paljon onnistumisia. Jos oppilaalla ei ole 
peruskoulu sujunut hyvin ja hän on luokassa levoton, hän 
saattaakin pärjätä catering-keittiössä todella hyvin ja palvel-
la kahvilassa asiakkaita kuin ammattilainen, Hyry kuvailee.

Valtuustokaudella 2017-2021 kaupunginhallituksen syr-
jäytymisen ehkäisemisen määräraha mahdollisti monenlai-
sia tekoja toimialoilla, mutta määrärahat jaettiin ennen yh-
teisen suunnitelman tekoa. Tästä syystä toimialojen suun-
nitelmat kulkivat omia polkujaan ja synergia jäi saavutta-
matta. Jälkeenpäin voi todeta, että talouden ja toiminnan 
suunnittelun pitäisi kulkea yhdessä.

Opiskelijat hakeutuvat Stadin AO:hon yhteishaun lisäk-
si myös jatkuvan haun kautta. Vuoden aikana ammatilliset 
opinnot alkavat siten monta kertaa. Opinto-ohjaaja kohtaa 
arjessaan myös paljon opiskelijoita, joilla on monenlaista 
tuen tarvetta.

”On monenlaisia haasteita; erityisen tuen tarvetta, elä-
mänhallintaongelmia, päihdeongelmia, mielenterveysongel-
mia sekä tuen tarvetta suomen kieleen. Pyrimme tukemaan 
kaikkia opiskelijoitamme opinnoissa niin pitkälle kuin tukitoi-
met riittävät. Jos meillä ei ole mahdollisuutta tarjota riittä-
vää tukea, ohjaamme opiskelijoita sellaisen tuen piiriin, että 
opiskelu olisi mahdollista jossain vaiheessa”, Hyry kertoo.

”Aika isot paineet 8.-9.-luokkalaisille luodaan, kun siinä iässä jo pitää tietää kuka on ja mitä haluaa tehdä”, 
Karoliina Hyry pohtii.
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6.  Syrjäytymisen 
ehkäiseminen jatkossa
Syrjäytymisessä on kyse kasautuvasta huono-osaisuudes-
ta, joka on sekä yksilön että yhteiskuntatason ongelma. Syr-
jäytymisessä on kyse prosessista, jossa huono-osaisuuden 
kasaantumisen syy-seuraussuhteita on vaikea erottaa toi-
sistaan. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tuleekin kohdentaa 
toimenpiteet ennaltaehkäisevästi, jotta voidaan välttää yk-
silön joutuminen syrjäytymisen kehälle.

Koronan aiheuttamissa talousvaikeuksissa tulee muis-
taa 1990-luvun laman opit: kunnat, jotka tuolloin säästivät 
ennaltaehkäisevistä palveluista, maksoivat myöhemmin ko-
van hinnan korjaavista palveluista.

Mukana-ohjelmassa syrjäytyminen on käsitetty elämän 
varrella syntyvänä monimutkaisena vyyhtinä, jossa huo-
no-osaisuus kasaantuu. Syrjäytyminen liittyy usein ainakin 
köyhyyteen, työllisyyteen, sosiaalisiin suhteisiin, terveyteen 
ja hyvinvointiin. Tästä syystä syrjäytymisen ongelmaa ei voi-
da ratkaista yksittäisiä ongelmia ratkaisemalla tai ennalta-
ehkäisemällä, vaan ratkaisuja tai toimenpiteitä tulee tehdä 
yhdessä toimialojen yhteistyönä. Syrjäytymiseen vaikutta-
misen tulokset näkyvät vasta vuosien kuluttua. Myös ylisu-
kupolvisuus on muistettava: tämän hetken nuorten ja las-
ten syrjäytymiseen vaikuttaminen voi katkaista ylisukupol-
vittumisen ketjuja. Työtä tehdään siis sukupolvien päähän.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan jatkossakin 
merkittäviä toimia ja resursseja. Mukana-ohjelman koke-
musten pohjalta vahvana suosituksena on, että jatkossa 
tulisi keskittyä pienempään määrään entistä vaikuttavam-
pia tekoja.

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävä työ edellyttää pit-
käjänteisyyttä, sillä systeeminen muutos ei tapahdu valtuus-
tokaudessa eikä ylisukupolvisuuteen ole mahdollista vaikut-

taa parissa vuodessa. Juurisyihin puuttuvassa, ennaltaeh-
käisevässä työssä vaikutuksia ei nähdä lyhyellä aikavälillä, 
joten muutoksen tavoitteluun tulee sitoutua.

Mukana-ohjelman aikana on kertynyt paljon tietoa sekä 
jo tehdystä työstä että näkemyksiä tuleviin painopisteisiin. 
Oleellisena tunnistetaan tarve pitkäjänteisyydelle kehite-
tyn hyvän työn jalkauttamisessa ja juurruttamisessa. Syr-
jäytymisen ehkäisyn on oltava yli valtuustokausien mene-
vää toimintaa.

Toimialojen välistä yhteistyötä on saatu vahvistettua ku-
luneella valtuustokaudella, mikä on edistänyt syrjäytymis-
tä ehkäisevää työtä ja sen tavoitteiden saavuttamista. Jot-
ta työtä voitaisiin tehdä entistä systemaattisemmin jatkos-
sa, tulisi toimialojen välistä yhteistyötä tiivistää edelleen. 
Talouden ja toiminnan suunnittelun pitäisi kulkea yhdessä, 
jotta talouden ohjaavaa vaikutusta voidaan hyödyntää. Pääl-
lekkäisen työn vähentämiseksi esimerkiksi Mukana-ohjel-
massa tehdyt ilmiölähtöisen budjetoinnin mallinnukset voi-
sivat olla ratkaisu, jonka avulla erilaisiin haasteisiin pääs-
tään tarttumaan poikkihallinnollisesti yhdessä, yhteisen 
budjetin avulla.

Yhdenvertaisuuden edistämisen ja eriarvoistumisen vä-
hentämisen olisi hyvä olla kaupunkistrateginen kehys syr-
jäytymistä ehkäisevälle työlle jatkossa. Alueellista kohden-
tamista suositellaan tulevaisuudessakin, sillä alueellinen 
eriytyminen on edelleen voimakasta. Tunnistettuja ilmiöitä, 
joihin tulee suhtautua entistä suuremmalla vakavuudella ja 
jotka tulee ratkaista, ovat ainakin mielen pahoinvointi sekä 
rajusti kasvanut nuorisotyöttömyys. Lisäksi kasvanut huoli 
poikkeusajan syventämästä hyvinvointi- ja oppimisvajeesta 
on asia, johon jatkossa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Yhdenvertaisuuden  
edistäminen ja  
eriarvoisuuden  
vähentäminen

Oppimisvaje

Mielen pahoinvointi

Nuorisotyöttömyys
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Nuorisotyöttömyyden kasvu 
Muutoksen vuosikeskiarvo 2019-2020.

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset työllisyyteen ovat olleet sitä suuremmat, mitä nuoremmista työllisistä 
on kyse. Helsingissä vaikutus on lisäksi ollut muuta maata suurempi palveluvaltaisen työmarkkina-alueen vuoksi.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Työttömien määrän muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta 
kuukaudesta Helsingissä ikäryhmittäin 2017–2021
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Mielen hyvinvoinnin mittarit lukiolaisilla
Mielen pahoinvointi ja yksinäisyyden kokemukset olivat lukiolaisilla selvästi korkeammat keväällä 2020 ja edel-
leen 2021 kuin aikaisemmissa kouluterveyskyselyissä. 

Etäopiskelu jatkui toisella asteella pitkään, ja sen tuomia hyvinvointiongelmia ja oppimisvajetta korjataan tu-
levina vuosina. 

Jatkuvasti tai usein itsensä yksinäiseksi tuntevat 
Helsingin kaupungin lukio-opiskelijoista
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Edellisen kahden viikon aikana lähes joka päivä tai 
useina päivinä alakuloisuutta tai toivottomuutta 
tuntevat Helsingin kaupungin lukio-opiskelijoista

Helsingin vuoden 2020 kyselyssä 1 199 vastaajaa, vuoden 2021 kyselyssä 2 155 
vastaajaa. Kyselyille laskettu 95 % luottamusväli. Lähde: THL ja Helsingin kaupunki
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Helsingin alueelliset erot ovat lapsilla aikuisväestöä suuremmat - lasten sosioekonomiset taustatiedot 
eroavat alueittain enemmän kuin aikuisväestön. Myös lasten terveystiedoissa on nähtävissä alueellista 
ja väestöryhmien välistä eroa. 

Tämä heijastuu myös lasten tulevaisuuteen, ja mm. toisen asteen tutkintotavoitteiseen koulutukseen 
osallistumisessa on edelleen isot alueelliset erot peruspiirien välillä. Alueelliset erot kokonaisosallistu-
misessa ovat pienentyneet viime vuosien aikana, mutta koulutusten väliset erot ovat kasvaneet. Alueel-
lisella koulutukseen siirtymisellä on yhteys alueen sosioekonomiseen taustaan.

Ammatillisen opiskelijat koko vuoden ajalta vuonna 2019, muuten ajankohdasta 20.9, 
lukio-opiskelijoiden määrä ajankohdasta 20.9. ja väestömäärä ajankohdasta 31.12. 
Koulutuksessa olevien osuus peruspiirien 16-18-vuotiaista - pienimmän ja suurimman 
osuuden saaneen peruspiirin erotus. Lähde: Tilastokeskus

Helsingin peruspiirien väliset erot 16-18-vuotiaiden 
toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen 
osallistumisessa
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