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Helsinki käynnistää laajan ja 
kokonaisvaltaisen hankkeen yhdessä 
kumppaneiden kanssa systeemisten 
ratkaisujen löytämiseksi nuorten 
syrjäytymishaasteeseen. 

Hankkeen aikana selvitetään erityisesti 
ylisukupolvista syrjäytymistä ja sen pohjalta 
otetaan käyttöön keinoja syrjäytymisen 
katkaisemiseen.
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Miten saamme aikaan systeemistä 
muutosta?
Systeeminen muutos on muutosta:

• linjauksissa ja säädöksissä,

• tiedonkulussa,

• resursseissa, 

• toimintakulttuurissa,

• ajatusmalleissa, 

• ympäristöissä,

• ihmisissä,

jotka muodostavat systeemin.
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Meidän tulee siis:

• Muuttaa tarvittaessa linjauksia ja sääntöjä

• Viestiä, tiedottaa ja pitää muut tietoisina

• Kohdentaa resurssit tarkoituksenmukaisesti

• Mahdollistaa ja saada aikaan muutoksia 

totutuissa tavoissa

• Muuttaa ajatusmallejamme

• Mahdollistaa muutoksia työn fyysisissä 

reunaehdoissa

• Antaa henkilöstölle mandaatti toimia 

systeemin muuttajina



Kaupungissa tehdään paljon 

työtä syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi sekä osana 

olemassa olevia palveluita että 

hankkeissa. 

Ongelma ei kuitenkaan ole 

kadonnut. 

Tästä syystä meidän tulee nyt 

tehdä jotain toisin.
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 Syrjään jäämisen taustalla olevat juurisyyt on usein tunnistettavissa 

paljon nuoruutta varhaisemmissa elämänvaiheissa  tartutaan niihin

 Huono-osaisuuden kasaantumista ennaltaehkäiseviä tekoja voidaan tehdä 

kaikissa elämänvaiheissa  pyritään oikea-aikaisuuteen
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Ohjelma kokoaa 

tekoja, joita Helsingin 

kaupungin toimialat 

tekevät yhdessä, jotta 

jokainen pysyisi 

mukana.
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Miten ohjelma syntyi?

80+ ideaa, 

toimialojen 

top3 nostot, 

tutkimustiedolle 

johdetut nostot, 

erillismäärärahalla 

budjetoidut kokeilut

100+ 

osallistujaa

mm. nuoria,  

henkilöstöä, 

kumppaneita 

järjestöistä

ja 

oppilaitoksista

6 työpajaa

Kehitettyjen ideoiden 

validointia nuorten, 

koululaisten ja 

vanhempien kanssa



Mukana-ohjelman 
toimenpidekokonaisuudet
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• 32 toimenpidettä + viestinnällisiä toimenpiteitä

• Toimenpidesuunnitelma päivittyy ja muotoutuu edelleen 



Nuorten sosioekonomisten taustatekijöiden keskinäiset erot Helsingin osa-alueilla 

(vieraskielisyys, pienituloisuus, kouluttamattomuus ja työttömyys)

Alle 50 henkilön alueet eivät ole mukana tarkastelussa. Aineistolähde Tilastokeskus, toteutus Helsingin kaupunki, KTT 

Mukana-ohjelman 
toimenpiteet 
kohdennetaan 
erityisesti:
Mellunmäki
Kontula
Kannelmäki
Malminkartano
Malmi
Meri-Rastila

Santahamina

Kivikko

Itäkeskus

Meri-Rasti la

Keski-Vuosaa

Arabianranta

Mellunmäki

Yliskylä

Puistola

Etelä-Haaga

Konala

Myllykallio

Siltamäki
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Landbo

Tali

Länsisaaret

Itäsaaret

Östersundom

Hakuninmaa

Itä-Pakila

Ylä-Malmi

Pihlajamäki

Paloheinä

Myllypuro

Taka-Töölö

Vallila

Kamppi

Eira

Käpylä

Maunula

Sosioekonomiset tekijät

keskimääräistä paremmat   (26)

  (41)

  (30)

keskimääräistä heikommat   (25)



Ohjelman 
toimenpiteiden 
periaatteita
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• Oikea-aikaisuus

• Kohdentaminen

• Yhteistyö

• Saavutettavuus

• Tutkimusperusteisuus
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Helsinki pitää kaikki 
mukana. 
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