
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEEMISEEN MUUTOKSEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET 

Toimenpide 1 

Enemmän yhdessä 
Kannelmäki-Malminkartanon-alueelle luotavan pysyvän rakenteen ja yhteistoimintamallin 
myötä alueen kaikkien 7–18-vuotiaiden asiat saadaan kuntoon. Lapset ja nuoret saavat mie-
lekästä ja turvallista vapaa-ajan tekemistä tiloineen (uusi kuplahalli harrastamisen ja tekemi-
sen mahdollistajana), tukea koulunkäyntiin, tietoa lapsille ja nuorille soveltuvista kevyistä työ-
mahdollisuuksista sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista. Alueen harrastushalli 
on alueen yhteisön aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä. Perheiden harrastuskulttuuri on 
aktiivista, ja toiminnan ovat löytäneet myös erityistä tukea tarvitsevat perheet.  

Tavoitteena on osoittaa ennaltaehkäisevän, lapsiin ja nuoriin keskittyvän hyvinvointityön vai-
kutukset syrjäytymisen ehkäisyssä. Tavoitteena on systeeminen muutos, jossa alueen yh-
teisö toimii aktiivisesti ja tuottaa monipuolisia palveluja ja tapahtumia alueen lapsille, nuorille 
ja perheille. 

 

Toimenpide 2 

Mellunkylän 3.-4.-luokkalaisille harrastus 
Ks. toimenpide 11. 



 

 

 

NYKYPALVELUIDEN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET 

Toimenpide 3 

Ulkomaalaistaustaisten oppimisedellytysten ke-
hittäminen 
Kasvatus ja koulutus huomioivat entistä paremmin ulkomaalaistaustaiset oppijat ja perheet. 
Huomiota kiinnitetään oppimisen edellytyksiin ja tukeen, ohjaukseen, neuvontaan ja siirtymiin 
sekä henkilökunnan osaamisen kehittämiseen ja rekrytointiin. Maahanmuuttajien kasvatuk-
sen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä integroidaan osaksi ohjelman maa-
hanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja perheitä koskevia toimenpiteitä. 

 

Toimenpide 4 

Kiusaaminen nollaan 
Kiusaamista ehkäistään ja kiusaamiseen puututaan yhtenäisellä toimintatavalla varhaiskas-
vatuksesta toiselle asteelle. Tavoitteena on saada koulun työntekijöille, kaupungin toimialoille 
ja kolmannen sektorin toimijoille yhteinen näkemys kiusaamisilmiöstä ja siihen puuttumisesta. 
Toimintatapa sovelletaan koskemaan myös varhaiskasvatusta.  

Kiusaaminen nollaan -toimintamallia kehitetään edelleen vakaviin kiusaamistapauksiin puut-
tumiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Malli juurrutetaan osaksi koko kaupungin toimin-
taa. 

 

Toimenpide 5 

Vapaaehtoistoiminnalla mahdollisuuksia 
Luodaan vapaaehtoistoiminnalla lapsille ja nuorille puitteita harrastaa, toimia ja tulla osaksi 
yhteisöä sekä kehittää itseään eri osa-alueilla vapaaehtoistoiminnassa muodostuvien ryh-
mien ja alueellisten toimijoiden yhteistyön tuella. Luodaan kaupunkilaisille entistä parempia 
mahdollisuuksia tulla mukaan vapaaehtoistoimintaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

 

Toimenpide 6 

Kulttuurin kummilapset 
Jokainen syntyvä helsinkiläislapsi ja hänen perheensä saa seitsemän vuoden pitkäjänteisen 
kosketuksen johonkin taiteen tai kulttuurin alaan. Toimenpide laajentaa kaupunginorkesterin 
kummilapsitoimintaa koskemaan jokaista syntyvää ikäluokkaa ja yhteensä seitsemää kulttuu-
rin ja taiteen alaa. 



 

 

Toimenpide 7 

Nuorten visio kutsuvasta kaupunkiympäristöstä 
Nuoret saavat näkemyksensä kaupungin kehittämiseen vahvemmin kuulluksi ja osaksi viher-
alue- ja kaupunkisuunnittelua. Suunnitteluprosesseissa vakiinnutetaan käytettäväksi jo ole-
massa olevia, nuoria tavoittavia kanavia. Jatkossa nuorisoneuvoston lisäksi Ohjaamo toimii 
alustana nuorten ideoiden keräämiselle. Ohjaamo toimii alustana myös nuorten työpajoille tai 
muille nuorten osallisuutta edistäville toimenpiteille. 

 

Toimenpide 8 

Minun silmin, sinun silmin -koulutus 
Nuoret saavat Minun silmin, sinun silmin -koulutuksesta erilaisten näkökulmien ymmärrystä ja 
pääsevät kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Nuoret saavat työkaluja moniulotteisen maail-
mankuvan rakentamiseen ja radikalisoitumisen maaperänä toimivan mustavalkoisen ääriajat-
telun välttämiseen. Koulutusmalli tulee osaksi kaikkien Helsingin kaupungin yhtenäisten pe-
ruskoulujen ja yläasteiden jatkuvaa vuosittaista toimintaa. Ohjelmaa toteutetaan myös toisella 
asteella, sekä lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa. 

 

Toimenpide 9 

Tulevaisuuden digitaitoja lähikirjastoissa 
Nuoret pääsevät kehittämään digitaitojaan maksuttomasti ja helposti lähikirjastossa. Helsin-
gin 4–7 lähikirjastossa käynnistetään digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy -projektin aikana 
verstastoimintaa sekä verstastoimintaa tukevaa koulutusta henkilökunnalle. 

Verstastoiminnalla pyritään tukemaan tulevaisuuden digitaitoja erilaisten työpajojen ja laittei-
den käytön avulla. Työpajoissa ja tapahtumissa käsitellään robotiikkaa, koodaamista, 3D-
mallinnusta/tulostusta, virtuaalitodellisuutta ja muita siihen liittyviä teknologioita, IoT:n perus-
teita sekä multimediasovelluksia. Mukaan ilmoittautuneille kirjastoille hankitaan projektiin so-
pivat työvälineet matalan kynnyksen makerspace-toiminnan aloittamiseksi. 

 

Toimenpide 10 

Oppijoiden sosiaalinen kiinnittyminen 
Lapset ja nuoret vahvistavat kaverisuhteitaan sekä vuorovaikutustaan, ja heidän sosiaalinen 
kiinnittymisensä paranee koulujen ja oppilaitosten, päiväkotien ja leikkipuistojen pedagogisen 
kehittämisen myötä. Kartoitetaan olemassa olevia malleja ja luodaan tarvittaessa uusia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEEMISEEN MUUTOKSEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET 

 

Toimenpide 11 

Mukana Mellunkylässä 
Kehitetään Mellunkylän alueen lasten harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa sekä nuorten työlli-
syysmahdollisuuksia ja vahvistetaan perheiden tukiverkostoa. Alueellista toimintaa kehitetään 
vahvasti asiakaslähtöiseksi ja alueen näköiseksi. Pyritään alueen kokonaisvaltaiseen hyvin-
voinnin lisääntymiseen ja systeemiseen muutokseen. Tämä toimenpide sisältää toimenpiteet 
2, 11, 12 ja 28. 
 
Jokainen Mellunkylän alueen peruskoulun 3.-4.-luokkalainen saa mieluisaa säännöllistä va-
paa-ajan tekemistä (toimenpide 2). Harrastaminen integroidaan osaksi koulupäivää, koulu-
päivän päätteeksi. Vanhemmat ja perheet osallistuvat yhteisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan 
tekemiseen. Tyttöjen harrastaminen lisääntyy kohdennettujen toimintamahdollisuuksien 
myötä. Harrastamismahdollisuuksia nivotaan vapaa-ajan, uudenlaisten kerho- ja harrastetoi-
mintojen lisäksi suoraan koulupäivän päätteeksi, jotta mahdollisimman moni voi osallistua. 



 

 

Mukana-ohjelman ja liikkumisohjelman yhteistyönä pilotoidaan ja selvitetään ns. Islannin mal-
lin ottamista käyttöön soveltuvalla tavalla Helsingissä. Islannin mallissa nuorten päihteiden 
käyttöä on saatu onnistuneesti vähennettyä takaamalla jokaiselle mahdollisuus harrastaa ja 
sitouttamalla vanhemmat tiiviiseen yhteistyöhön. Toimenpiteellä pyritään systeemiseen muu-
tokseen Kontulan alueen asukkaiden harrastuskulttuurin muuttamisessa ja sitä kautta laajem-
piin hyvinvointivaikutuksiin. Toimintamalli pilotoidaan alueellisesti ja levitetään onnistuessaan 
muualle kaupunkiin. 

 

Turvallisen aikuisen (toimenpide 12) tarpeesta ja merkityksestä lasten ja nuorten elämässä 
puhutaan paljon, mutta mistä turvallisuuden kokemus syntyy? Mellunkylän alueella toteute-
taan pilotti, jossa alueen lapsilta kerätään näkemyksiä ja kokemuksia turvallisesta aikuisesta: 
löytyykö kotoa, koulusta tai vaikkapa harrastuksesta aikuinen, jolle voi ja haluaa kertoa 
omista ajatuksistaan ja johon voi tukeutua? Millaisia kotiintuloaikoja eri ikäisillä lapsilla on? 
Kuinka paljon valvomatonta vapaa-aikaa lasten päiviin sisältyy? Millaista aikuisten ohjaamaa 
ja valvomaa aikaa ja toimintaa lapset toivoisivat? Kysely toteutetaan anonyymina 3.-, 4.- ja 
8.-luokkalaisille Mellunkylän alueen lapsille. Vastausten perusteella alueen palveluja, per-
heille suunnattua tukea, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa sekä ennaltaehkäiseviä toiminta-
malleja kehitetään paremmin tarpeita vastaaviksi. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle alueen 
lapselle turvallinen lapsuus sekä muuttaa alueen toimintamalli ennakoivaksi ja yhteistyötä yli 
toimialarajojen tekeväksi. 
 
Mellunkylän alueen lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään vahvistamalla alueelli-
sia toimijaverkkoja (toimenpide 28). Varmistetaan, että tieto kulkee eri viranomaisille lapsen 
ja nuoren mukana sekä tiivistetään alueellisia yhteistyön tekemisen tapoja. Toimenpiteellä 
pyritään systeemiseen muutokseen tiedonkulun ja yhteistyön tekemisen tavoissa. 
 
 

Toimenpide 12 

Ainakin yksi turvallinen aikuinen 
Ks. toimenpide 11. 
 
 

Toimenpide 13 

Varhaisen vaiheen tukea perheille 
Tavoitteena on katkaista huono-osaisuuden periytymisen ja kasautumisen kierre kohdenta-
malla toimenpiteitä ennaltaehkäisevästi ja pitkäkestoisesti perheisiin, jotka on data-analyysin 
perusteella tunnistettu. Painopistettä siirretään lastensuojelusta sosiaalihuoltolain mukaisiin 
varhaisemman vaiheen palveluihin sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toimenpi-
dettä toteutetaan Mellunkylän ja Vuosaaren alueella. Rahoitusinstrumentiksi toimenpiteeseen 
on valmisteltu Lapset SIB -vaikuttavuusinvestoinnin mallia, jossa yksityisen sijoittajan varoilla 



 

 

toteutetaan toimenpiteitä ja kaupunki maksaa vasta tuloksista. Jos tulosperusteiseen vaikut-
tavuusinvestoinnin malliin ei päätetä lähteä mukaan, voidaan alueesta kerättyä tietoa hyö-
dyntää myös kaupungin omissa toimenpiteissä muilla rahoitusmalleilla. 
 

NYKYPALVELUIDEN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET 

 

Toimenpide 14 

Yksilöllistä tukea mielen hyvinvointiin 
Jokainen lapsi ja nuori saa juuri itselleen sopivaa tukea mielenhyvinvointiin. Mielenterveys-
palveluita kehitetään systemaattisesti vastaamaan paremmin erilaisiin asiakastarpeisiin. Pe-
rustason mielenterveyspolku mallinnetaan lapsille ja nuorille. Lisätään valmiuksia kohdata 
mielenterveysongelmainen vammainen lapsi ja/tai hänen vanhempansa. Lapset ja nuoret 
saavat tukea liikkuvan mielenterveystyön mallista. Kehitetään oikea-aikainen monialainen 
tuki lapsille, joilla on neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä tarjotaan konsultoivaa ja jalkautuvaa 
tukea lapsille, perheille ja ammattilaisille. Opiskeluhuollon ammattilaiset kouluttautuvat vaikut-
tavan mielenterveysintervention käyttäjiksi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä neu-
voloissa otetaan käyttöön kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva lyhytinterventio. 
Vahvistetaan nuorisoaseman toimintaa ja mallinnetaan toiminnan saamista osaksi perhekes-
kustoimintaa. 
 
 

Toimenpide 15 

Lapset puheeksi sosiaali- ja mielenterveyspalve-
luissa 
Otetaan käyttöön eri palveluissa yhteinen alkuarviointimalli ja konsultaatiokäytäntö. Aikuisten 
mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä aikuissosiaalityössä otetaan käyttöön systemaatti-
nen tapa, jossa tiedustellaan mielenterveysasiakkaalta tai aikuissosiaalityön asiakkaalta 
hänen perhetilannettaan ja varmistetaan lasten hyvinvointi ja asianmukainen tuki. Kullekin 
sosiaalityön, mielenterveys- ja/tai päihdetyön asiakkaalle, jolla on lapsia, nimetään tämän 
tehtävän täyttämiseksi vastuuhenkilö. Psykiatria- ja päihdepalveluissa ja aikuissosiaalityössä 
käytetään Lapsi puheeksi -mallia ja lapsiperheen riskiryhmien etsimisen ja tunnistamisen ky-
symyksiä. Tarvittaessa konsultoidaan lapsiperheiden palvelutarpeen arviointia ja/tai tehdään 
sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto tai lastensuojeluilmoitus. Tarjotaan ajanvaraukset-
tomia palveluja nuorille.  



 

 

Toimenpide 16 

Lapsiperheiden sosiaaliohjauksen ja varhaiskas-
vatuksen yhteistyömuotojen kehittäminen 
Palveluihin pääsy on tärkeä osa perheiden ongelmien ennaltaehkäisyä. Matalan kynnyksen 
palveluilla pyritään saavuttamaan niitä lapsia ja vanhempia, jotka tarvitsevat enemmän tukea. 
Perheiden kynnystä käyttää ennaltaehkäiseviä palveluja tulee madaltaa syrjäytymisen ehkäi-
semiseksi. Toimenpiteessä vahvistetaan ennaltaehkäisevää työtä lapsiperheiden sosiaalioh-
jauksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyömuotona, etsitään uusia yhteistyön tapoja sekä lisä-
tään palveluohjausta ja tiedotusta lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta. Kokeilut aloitetaan 
Koillis-Helsingissä alueellisen varhaiskasvatuksen ja lapsiperheiden sosiaaliohjauksen yh-
teistyönä. 
 
RET-mallissa (riskien etsiminen ja tunnistaminen, toimenpide 19) tavoite on henkilöstön 
osaamisen kehittäminen syrjäytymistä ennakoivien riskitekijöiden tunnistamisessa. Toimenpi-
teeseen kuuluvat henkilöstön koulutus riskien tunnistamiseen ja yhteistyöverkostojen päivittä-
minen. Asiakkaan näkökulmasta toimintamallin hyötynä on varhainen puuttuminen, jolloin tar-
koituksenmukaiset palvelupolut löytyvät asiakkaalle oikea-aikaisesti. Toimenpide pilotoidaan 
Koillis-Helsingissä. 
 
 

Toimenpide 17 

Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyömallien 
kehittäminen 
Toimenpide sisältää kaksi eri kehittämisen kärkeä: Hyve4-toimintamallin kehittäminen parem-
min monikielisiä helsinkiläisperheitä palvelevaksi sekä neuvola päiväkodissa -toimintamallin 
laajentaminen koko kaupunkiin. Varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyössä toteutetta-
vassa lasten 4-vuotistarkastuksessa eli Hyve4-toimintamallissa kehitetään keskustelurunkoa 
kielen kehityksen osalta sopivammaksi ulkomaalaistaustaisille perheille. 
Neuvola päiväkodissa -toimintamallilla pyritään tavoittamaan perheet ja lapset tutussa toimin-
taympäristössä, jossa voidaan jakaa sekä neuvolan, suunterveydenhuollon 
että varhaiskasvatuksen tietämys ja tuntemus. Päiväkodeissa toteutettava malli madaltaa 
kynnystä käyttää neuvola- ja suunterveydenhuollon palveluita myös niiden perheiden osalta, 
joille palvelujärjestelmä ei ole vielä tuttu. 
 
 

Toimenpide 18 

Lapsiperhelähtöinen leikkipuisto ja neuvola 
Leikkipuistojen lapsiperheiden toiminnan ja vauvaperhetoiminnan yhteistyötä tiivistetään neu-
volatoiminnan kanssa, jotta lapsiperheet saavat palveluita helposti ja keskitetysti. Palvelujen 



 

 

välistä viestintää ja palveluohjausta kehitetään. Vauvatoiminnan sisältöjä tarkastellaan ja pal-
velumuotoilu tehdään asiakaslähtöisemmäksi ja asiakkaita paremmin palvelevaksi. 
 
 

Toimenpide 19 

Riskien tunnistaminen varhaiskasvatuksessa 
Ks. toimenpide 16.  
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Toimenpide 20 

Me-koulut Mellunmäkeen, Malmille ja Kannel-
mäkeen 
Me-koulukehittämisellä etsitään ratkaisuja siihen, miten toteutamme kasvatusta ja koulutusta, 
jotka eivät syrjäytä. Kehittämistyössä selvitetään, kuinka koulu voisi entistä paremmin vahvis-
taa oppijoiden pystyvyyden kokemusta, sinnikkyyttä ja kyvykkyyttä pärjätä koulun jälkeisessä 
maailmassa. Kokeilujen avulla selvitetään, miten koulu sopeutuu moninaisuuteen, sopeuttaa 
toimintaansa oppijoiden näkökulmasta sekä tarvittaessa kannattelee oppijoita entistä vah-
vemmin. Me-koulukehittäminen aloitetaan Mellunmäestä, Malmilta ja Kannelmäestä käynnis-
tämällä Me-koulukonseptin mukaista, moniammatillista lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäi-
sevää kokeilutoimintaa. Kolme kehittämisasiantuntijaa käynnistää ja mallintaa toimintaa yh-
teistyössä koulujen henkilökunnan kanssa. Me-kouluissa kehitetään arviointia ja pilotoidaan 
uudenlaisen arviointityökalun käyttöä. Toimenpiteellä pyritään systeemiseen muutokseen 
koulun rakenteissa, tekemisen tavoissa ja ajattelumalleissa. Me-kouluissa tehtävät kokeilut 
arvioidaan, mallinnetaan ja skaalataan laajasti helsinkiläisiin kouluihin ja muille toimialoille. 
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Toimenpide 21 

Kaikille sopiva varhaiskasvatus ja perusopetus 
Yhdeksässä peruskoulussa ja niiden alueella olevissa päiväkodeissa (yhteensä 18) kokeil-
laan inklusiivisia toimintamalleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja leikkipuistotoi-
minnassa. Samalla kehitetään lapsen ehyttä opinpolkua ja vahvistetaan lähipalveluperiaat-
teen toteutumista. Lähtökohtana on systeeminen muutos toiminnan eri tasoilla (järjestäjän, 
yksikön, ryhmän ja oppijan) etsimällä uudenlaisia toimintamalleja ja rakenteita. Varhaiskasva-
tuksen osalta tavoitteena on mallintaa joustavat pedagogiset ja rakenteelliset järjestelyt sekä 
mallintaa erityisen tuen lapsen osallisuus varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Perusope-
tuksen osalta tavoitteena on mallintaa inklusiivinen koulu ja uudistaa erityisen tuen käytän-
nönjärjestelyitä. 
 
 

Toimenpide 22 

Koulupoissaoloihin puuttuminen ja koulukeskey-
tysten ennaltaehkäisy 
Kehitetään ja viedään kouluille poissaoloihin puuttumisen prosessia, jonka myötä ennaltaeh-
käistään lasten ja nuorten opintojen keskeytyksiä. Tuoreen suomalaisen tutkimuksen mukaan 
30 prosenttia 17-vuotiaiden koulupudokkuudesta on seurausta terveysongelmista (20 pro-
senttia mielenterveys, 10 prosenttia fyysinen sairaus). Siksi on tärkeää, että koulukuraatto-
rien ja -psykologien sekä kouluterveydenhuollon rooli harkitaan aina koulupoissaolojen selvit-
telyssä jo poissaolojen varhaisessa vaiheessa. Seurataan muusta ryhmästä poikkeavaa käy-
töstä, erityisesti syrjään vetäytymistä tai alakuloisuutta. Esiopetuksessa, kouluissa ja oppilai-
toksissa noudatetaan Lape-hankkeessa kehitettyä ja Helsingin kaupungin muokkaamaa pois-
saoloihin puuttumisen mallia. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin työpäivään vara-
taan aikaa opiskeluhuollon ammattilaisten ja opettajien konsultaatioille. Lisätään tietoisuutta 
nimettömien konsultaatioiden mahdollisuudesta ja tietosuojan mukaista tiedonkulkua oppilai-
den tukemiseksi. 
 

Toimenpide 23 

Oppimisen tuki toisella asteella 
Stadin ammattiopistossa kehitetään ja uudistetaan oppimisen tuen sekä erityisen tuen raken-
teita ja pedagogisia ratkaisuja. Tavoitteena on mahdollistaa opiskelijalähtöinen, esteetön ja 
osallistava oppimisympäristö ja opetus sekä mallintaa opintoihin kiinnittymistä ja läpäisyä 
edistäviä käytänteitä ja toimintatapoja. Erityistä huomiota kiinnitetään vieraskielisten opiskeli-
joiden opiskeluedellytyksiä parantavien toimintamallien kehittämiseen. Helsingin kaupungin 



 

 

lukiokoulutuksessa kehitetään ja uudistetaan oppimisen tuen sekä erityisopetuksen raken-
teita ja pedagogisia ratkaisuja. Tavoitteena on luoda lukioihin erityisopetuksen ja aineenope-
tuksen yhteistyön käytänteitä, jotka edistävät lukiokoulutuksen pedagogista esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään vieraskielisten opiskelijoiden opiskeluedelly-
tyksiä parantavien toimintamallien kehittämiseen. 
 
 

Toimenpide 24 

Lukemisen lisääminen 
Kehitetään toimintatapoja, joilla erityisesti poikia ja maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria 
saadaan innostettua lukemaan, käymään kirjastossa ja lisäämään lukemistaan. 
 
 

Toimenpide 25 

Mielekäs toisen asteen koulutuspaikka 
Vahvistetaan yläkoulujen oppilaanohjausta luomalla systemaattisen ohjauksen malli, jonka 
myötä nuoret saavat aiempaa vahvemmin tukea itselleen sopivan ja mielekkääksi koetun toi-
sen asteen koulutuspaikan valinnassa. Luodaan jokaiselle yhtenäinen opinpolku, vahviste-
taan toisen asteen koulutuslupausta tuomalla nivelvaiheeseen ”saattaen vaihtamisen”-mallia. 
Osana toimenpidettä pyritään ymmärtämään myös ammatillisen koulutuksen uusia oppimis-
ympäristöjä ja niiden vaikutusta opiskelijoiden kiinnittymiseen.  
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Toimenpide 26 

Ilmiölähtöinen budjetointi 
Otetaan käyttöön ilmiölähtöinen budjetointi syrjäytymiseen liittyvän ilmiön ympärillä jollakin 
valituista alueista. Tällä ohjataan toimenpiteitä ja budjettia ilmiölähtöisesti sen sijaan, että 
budjetoidaan toimiala- tai sektorilähtöisesti. Samalla saatetaan alueen toimijat yhteen ratkai-
semaan nuorten syrjäytymisongelmaa. Toteutetaan pilotti, jonka pohjalta tunnistetaan, miten 
ilmiöbudjetointia voitaisiin kaupungissa jatkossa hyödyntää. Ilmiölähtöisellä budjetoinnilla on 
mahdollista saada aikaan systeemistä muutosta yhteistyön tekemisen tavoissa lasten ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, sillä se tekee toimialojen roolit, vastuut ja velvollisuu-
det uudelleen neuvoteltaviksi, poistaa esteitä luontaisen yhteistyön syntymiseltä ja mahdollis-
taa paremman asiakaslähtöisyyden. 



 

 

NYKYPALVELUIDEN PARANTAMISEEN TÄHTÄÄVÄT TOIMENPITEET 

Toimenpide 27 

Datalouhintaa varhaisen tunnistamisen mahdol-
listamiseksi 
Datalouhintaa voidaan hyödyntää syrjäytymisen varhaisten indikaattorien tunnistamiseksi 
käyttäen mm. lapsen varhaiskasvatussuunnitelmia ja henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia. 
Tiedon pohjalta pyritään muodostamaan indikaattoreita varhaisen tunnistamisen tueksi ja ke-
hitetään yhteinen tunnistamisen malli ja työkalu, jolla voidaan ennakoiden tunnistaa ja tukea 
syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. 
 
 

Toimenpide 28 

Mellunkylän toimijaverkot 
Ks. toimenpide 11. 
 

Toimenpide 29 

Tasavertaiset edellytykset työhön ja kouluttautu-
miseen 
Kehitetään uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ulkomaalaistaustaisten nuorten koulutus- ja 
työllistymismahdollisuuksien edistämiseksi. Kehittämistyö aloitetaan Kontulasta ja kehitetyt 
toimenpiteet levitetään kaupungissa. 
 

Toimenpide 30 

Nuorten työllisyyspalvelut saavutettaviksi 
Tehdään työllistymisen tuki helposti saavutettavaksi nuorille vanhemmille esimerkiksi neuvo-
loista ja lastensuojelun jälkihuollosta. Luodaan yhteistyömallit asiakasohjaukselle sosiaali- ja 
terveyspalveluista nuorille suunnattuihin työllisyyspalveluihin, madalletaan asioinnin kynnystä 
ja helpotetaan tiedonsaantia. Lähettävissä palveluissa tunnistetaan nuorten vanhempien 
tuen tarve koulutukseen ja työllistymiseen. 

Tavoitteena on nuorten työllisyydenhoidon alueellisten rakenteiden vahvistaminen Itä- ja 
Pohjois-Helsingissä (toimenpide 31). Nuoret elävät ja liikkuvat vahvasti omilla asuinalueil-
laan, joten sen sijaan, että odotetaan nuorten hakeutuvan keskustassa sijaitseviin palvelui-
hin, viedään nuorten työllisyyspalveluja nuorten omille asuinalueille. 



 

 

Toimenpide 31 

Työllisyydenhoidon alueelliset rakenteet 
Ks. toimenpide 30 
 
 

Toimenpide 32 

Syrjäytymisen ehkäisy alueellisissa kehityskuvissa 
Sisällytetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tavoitteet kaupunkiympäristön toimialalla tehtä-
viin alueellisiin kehityskuviin. Tehtävissä tarkasteluissa pidetään nuorten syrjäytymisen eh-
käisy keskeisenä pitkän aikavälin suunnittelua ohjaavana tavoitteena. Suunnitteluproses-
seissa vakiinnutetaan käytettäväksi jo olevia, nuoria tavoittavia kanavia. Suunnitelmien laa-
dintaan osallistuu eri asiantuntijatahoja. 


