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Lauttasaari 86 %

Jakomäki 39 %

Nuorten hyvinvointikertomus 2018, Helsingin kaupunki
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• Kaupunkien kehityskulut kansallisena kysymyksenä

• Pääkaupunkiseudun kehityskulkujen paikantuminen

• Lasten ja nuorten eriytyvät kasvuympäristöt

• Hyvinvointierojen paikallisuus ja merkitys valinnoille

• Tulevaisuus ja tarvepohjainen resursointi?

Osaamis- ja hyvinvointierot lasten ja

nuorten arjessa?

KSV Helsinki
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Urbaanin nousu ja mahdollisuudet 

kansallisena kysymyksenä

• Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa) asuu 

yhteensä 

• 20 % koko Suomen kouluikäisistä (7-15 v.)

• 50 % koko Suomen vieraskielisistä koululaisista

• Yhdeksässä suurimmassa suomalaiskaupungissa (yli 

100 000 as.) asuu yli kolmannes (36 %) kaikista 

Suomen koululaisista

• Kaupunkiseutujen nopea kasvu  kansallinen tarina 

alkaa rakentua yhä vahvemmin kaupungeissa

Kuva: KSV Helsinki
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Urbaanin huono-osaisuuden alueellinen 

tiheneminen kansallisena haasteena

• Syrjäytyminen ja huono-osaisuus on perinteisesti 

paikannettu maan syrjäisiin pohjois- ja itäosiin ja 

perinteiseen suomalaiseen huono-osaisuuteen

• Kaupunkien tihenevän huono-osaisuuden alueet, 

”mustat aukot”, nousseet toiseksi kansalliseksi 

periferiaksi

• Työttömiä koko Kainuussa 2017: n. 5000

• Työttömiä Helsingissä 2017: n. 35 000

• Urbaani huono-osaisuus myös laadullisesti uudenlaista

• Mm. maahanmuuton erityiskysymykset, paikallisesti suurten 

sosiaalisten erojen tuottamat konfliktit ja ongelmat

Kuva: KSV Helsinki
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• Suurimmissa suomalaiskaupungeissa

alueellinen eriytyminen alkaa olla 

yleiseurooppalaista tasoa: voimakkaat

vaikutukset mm. nuorten

kasvuympäristöihin ja instituutioiden

toimintaan

• Kaupunkinaapurustojen väliset erot 

Helsingissä (osa-alueet) ylittävät monella

mittarilla kuntien väliset erot koko maassa

• Helsingin koulujen oppilasalueiden väliset

erot aikuisväestön koulutuksessa

viisinkertaiset ja tulotasossa

kolminkertaiset

 köyhimmän alueen koulu sijaitsee

tulotason näkökulmasta Kreikassa ja 

rikkaimman Luxenburgissa

• Viimeisimmässä PISA-tutkimuksessa 

osaamisero luonnontieteissä koulujen 

parhaan ja heikoimman kymmenyksen 

välillä 152 pistettä, joka vastaa kolmen 

kouluvuoden osaamiseroaLähde: HS 8.12.16 



Neljä alueellisen eriytymisen trendiä 

suurissa suomalaiskaupungeissa

• Syvemmät kuilut: Väestöryhmien ja alueiden välisten erojen kasvu

• Kertautuvat kartat: Huono-osaisuuden eri ulottuvuuksien 

kasautuminen samoille alueille 

• Leviävät läiskät: Huono- ja hyväosaisuuden alueelliset keskittymät 

kasvavat maantieteellisesti kortteleista suuralueisiin

• Samalla uralla eteenpäin: Vahva polkuriippuvuus, jossa alueiden 

kehitysurat ja alueiden keskinäinen järjestys säilyvät suhteellisen 

vakaina

Map: Juho Kiuru
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Aino Hiekkavuo 2015
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Alueellinen stigmatisaatio asukkaiden kokemana 

Aino Hiekkavuo 2015
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Tulotason kehitys Helsingin oppilasalueilla 

1995-2011

Figures by Hertta Lehvävirta



Vieraskielisen väestön kehitys Helsingin 

oppilasalueilla 1995-2011

Figures by Hertta Lehvävirta



Venla Bernelius venla.bernelius@helsinki.fi 

Kaupunkipäiväkotien eriytyvät toimintaympäristöt: 

koulutus (Bernelius, Bergström, Sydänlammi 2018: 

Kvartti-lehti 4/18, verkossa)
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Kaupunkiäiväkotien eriytyvät toimintaympäristöt: 

koulutus (Bernelius, Bergström, Sydänlammi 2018)
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Kaupunkipäiväkotien eriytyvät toimintaympäristöt: tulot

(Bernelius, Bergström, Sydänlammi 2018)
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Vanhempien sosioekonominen status on globaalisti yhteydessä lasten 

tuloksiin (Suomessa efekti yksilötasolla pienehkö, n. 7-10 %, mutta koulujen 

tasolla jopa 80 %)  Oppilaspohjan eriytyminen eriyttää oppimisympäristöt 

ja oppimistulokset

Eriytymisen vaikutuksia: Alueellinen segregaatio eriyttää 

koulujen toimintaympäristöjen ja niiden lähtökohdat 

tuottaa hyviä oppimistuloksia
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MetrOP (Academy of Finland), 2010-2014, 

Finnish collaboration led by Matti 

Rimpelä/Jarkko Hautamäki0 10 20 30 40 50
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Normit ja sosiaalinen kontrolli sekä
nuorten kokemukset
kasvuympäristöstään eriytyvät
voimakkaasti paikallistasolla, kuntien
sisällä: “Asuinalueeni aikuiset
puuttuvat erittäin todennäköisesti
alaikäisten juopotteluun ulkona.”

Helsinki

Helsingin 

metropolialue

MetrOP (Academy of Finland), 2010-2014, Finnish 

collaboration led by Matti Rimpelä/Jarkko Hautamäki
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• Yksilöiden tuloksissa, valinnoissa tai 

elämänmahdollisuuksissa näkyviä aitoja

vaikutuksia, jotka muuttavat koko

väestötason tuloksia esim. asuinalueilla tai 

kouluissa

• “Where children grow up affects their 

outcomes [economy, welfare, education] in 

adulthood in proportion to the time they 

spend in the place” (Chetty and Hendren, 2015: 80)

• ”Early student selection has a negative 

impact on students assigned to lower 

tracks and exacerbates inequities, without 

raising average performance. […] 

Providing full parental school choice can 

result in segregating students by ability, 

socio economic background and generate 

greater inequities across education 

systems.” (OECD 2012: 10)

Eriytymisen tuottamat ”aluevaikutukset” tai 

”koostumusvaikutukset” – järjestelmätasolla näkyvät

muutokset yksilöiden tuloksille
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• Anne Ollilan väitöstyö ”Kerrottu

tulevaisuus” käsitteli lappilaisten ja 

itähelsinkiläisten nuorten omia

käsityksiä paikasta ja 

elämänmahdollisuuksista

• Nuoret ilmaisivat voimakkaasti, että

uskovat etenkin itsellään, mutta 

myös muilla olevan hyvät

mahdollisuudet alueesta

riippumatta, mutta...

• Oma positiivinen tulevaisuuden

skenaario sijoitettiin ”parempiin” 

kaupunginosiin (ja Lapista Etelä-

Suomeen), ja negatiivinen

skenaario puolestaan liittettiin

nykyiselle alueelle jäämiseen

Stereotyyppiset käsitykset –

itseään toteuttavat ennusteet?

Lisälukemista: Carla Shedd (2015): Unequal City!
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Lauttasaari 86 %

Jakomäki 39 %

Nuorten hyvinvointikertomus 2018, Helsingin kaupunki
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Segregaatiodynamiikka voi tuottaa itseään 

ylläpitäviä heikkenemisen kierteitä 
(Skifter Andersen 2003; Kortteinen ym. 2006)

▪ Jos lähtökohtaiset erot ovat pienet, segregaatiokehä lähinnä ylläpitää olemassa olevia eroja. Alueellisten 
tai koulujen erojen saavutettua ”kriittisen pisteen” kehitys voi kansainvälisten kokemusten mukaan 
tuottaa kiihtyvää heikkenemistä

▪ ”Alikehityksen kierteiden” vastapainona toisilla alueilla vastaavat kehityskulut voivat synnyttää tai 
ylläpitää kumulatiivisesti paranevaa kehitystä: onnistunut puuttuminen mihin tahansa prosessin 
ulottuvuuteen voi parhaimmillaan kääntää kehityksen
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Keskeisiä havaintoja 2000-luvun aineistoista

1. Alueellinen eriytyminen on jatkunut ja syventynyt: samalla 

erot pysyvöityneet ja sosiaalinen nousu hidastunut

2. Eriytymisessä uusi ilmiö 2000-luvulla: erojen kasvu 

”pohjan putoamisen kautta”

3. Eriytyminen heijastuu voimakkaasti nuorten 

kasvuympäristöihin ja koulujen toimintaedellytyksiin

4. Kouluissa erottuu selvä heikommin menestyvien 

oppilaiden ja koulujen segmentti

5. Lapset tilastollisesti huomattavasti jyrkemmin eriytyneitä 

kuin aikuiset

6. Koulujen väliset erot paikoin huomattavasti syvempiä kuin 

alueiden: kouluvalintojen vaikutus

7. Keskeisenä huolenaiheena joukko oppilaita, joiden 

osaaminen ei parane, vaan suorastaan heikkenee 

yläkoulun kuluessa (vrt. ”pohjan putoaminen”)
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Kaupunkien sosiaalisen kehitysdynamiikan ymmärrys

auttaa ratkomaan eriytymisen haasteita: panostukset

esimerkiksi kouluun ja elinympäristön laatuun voivat

muuttaa alueellisen kehityksen suunnan ja parantaa

lasten mahdollisuuksien tasa-arvoa. Samalla

dynamiikan ymmärrys auttaa suuntaamaan

panostuksia ja kohtaamaan ja kannustamaan erilaisia

opiskelijoita kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Nemo, Jätkäsaaren uusi koulu Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy
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”Hyvinvointivaltion ytimessä on pyrkimys auttaa 
kaikkia ylittämään heikot tilastolliset ennusteensa”: 
aina uuden toisen mahdollisuuden turvaaminen

Vaikka väestötasolla kyse on vahvoista tilastollisista 

yhteyksistä taustatekijöiden ja tulosten (osaaminen, 

hyvinvointi, työllisyys yms.) välillä, ennusteilla on 

heikompi ote yksilöistä. Usein ennusteiden 

henkilökohtaisen ylittämisen taustalta löytyy yksi 

ulkopuolinen ihminen, joka on todella välittänyt.



Venla Bernelius venla.bernelius@helsinki.fi 

KIITOS!

Venla Bernelius

venla.bernelius@helsinki.fi, 

+358415307369

https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/venl

a-bernelius(1e2aa9af-c8e8-4e98-8c1a-

055cdc1780bb).html

https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/venla-bernelius(1e2aa9af-c8e8-4e98-8c1a-055cdc1780bb).html

