
Webinaari koulusegregaation

vähentämisestä 7.6.2021
1. Hallinnollisen yhteistyön tarve koulusegregaation ehkäisemisessä.

Käynnistyvän opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön 
yhteistyöhankkeen ja valtionavustushaun tavoitteet ja toteutus.

Opetusneuvos Minna Polvinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Ympäristöneuvos Jaana Nevalainen, ympäristöministeriö

2. Vetovoimaiset oppilasalueet: Kaupunkisuunnittelu ja koulujen rooli osana 
segregaation ehkäisyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilö, dosentti, johtava asiantuntija Venla 
Bernelius, Helsingin kaupunki

3. Kysymyksiä ja keskustelu



Oikeus oppia –ohjelman ja 

Lähiöohjelman yhteistyö 

koulusegregaation

vähentämiseksi
Opetusneuvos Minna Polvinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Ympäristöneuvos Jaana Nevalainen, Ympäristöministeriö



Oikeus oppia –ohjelma: varhaiskasvatuksen ja  

esi- ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa

• Oikeus oppia -kehittämisohjelma - OKM - Opetus- ja 

kulttuuriministeriö (minedu.fi) www.minedu.fi/laatuohjelmat

Ohjelmassa 313 miljoonaa euroa vuosille 2020-23

• Julkaisu: Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma 

2020–2022 (valtioneuvosto.fi)

• Kouluille ja varhaiskasvatukseen myönteisen erityiskohtelun 

määrärahoja Opetusministeri Jussi Saramo: 67,8 miljoonaa 

täsmätoimiin koulutuksen alueellisen eriarvoistumisen torjumiseksi -

OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)
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https://minedu.fi/laatuohjelmat
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161905/Perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehitt%c3%a4misohjelma - esite.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://minedu.fi/-/opetusministeri-jussi-saramo-67-8-miljoonaa-tasmatoimiin-koulutuksen-alueellisen-eriarvoistumisen-torjumiseksi


Koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen 

erityiskohtelun edistämistoimia 

varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa 

valmisteleva työryhmä
- valmistella lainsäädäntöehdotus positiivisen erityiskohtelun ja tasa-arvon edistämistoimien vakiinnuttamiseksi vaikuttavaksi 
osaksi perusopetuksen valtionosuusrahoitusjärjestelmää sekä laatia ehdotus positiivisen erityiskohtelun mallin vakiinnuttamiseksi 
varhaiskasvatuksen alalla 

- valmistella toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua tunnistettuun eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä sekä 
kaupunkien sisällä ja alueiden välillä

- laatia toimenpide-ehdotuksia keinoista vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa alueellisesti, huomioiden demografiakehitys, 
asuntopolitiikka, aluekehitys ja lähiöiden kehitystyö

- sekä seurata ja analysoida COVID-19 -pandemian aiheuttamia seurauksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alalla 
erityisesti tasa-arvon ja eriarvoistumiskehityksen näkökulmista sekä valmistella näihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia.

• Selvityshenkilö Berneliuksen selvitys: Sosioekonomisen taustan ja alueellisten erojen 
merkitys korostunut osaamisen ja oppimisen taustatekijänä - OKM - Opetus- ja 
kulttuuriministeriö (minedu.fi)
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https://minedu.fi/-/selvitys-sosioekonomisen-taustan-ja-alueellisten-erojen-merkitys-korostunut-osaamisen-ja-oppimisen-taustatekijana


Mahdollistetaan yhteistyötä ja vahvistetaan 

tiedolla johtamista

• Opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
ympäristöministeriö 
käynnistävät 
yhteistyöhankkeen 
sosioekonomisen eriytymisen 
ja kouluissa tapahtuvan 
eriytymiskehityksen 
vähentämistä koskeviksi 
toimenpiteiksi kaupunki-valtio –
yhteistyöllä. 

• Yhteistyöhanke toteutetaan 
Oikeus oppia –ohjelman (OKM) 
ja Lähiöohjelman (YM) toimin. 

• Vahvistetaan yhteistyötä 
koulusegregaation
ehkäisemisen kannalta 
olennaisten kuntien ja 
kaupunkien toimialojen välillä.

• Vahvistetaan ja tuetaan 
yhteistyötä, tutkimusta, 
tiedonvaihtoa ja tiedon 
analysointia ja seurantaa 
koulusegregaation
ennaltaehkäisemisestä 
kiinnostuneiden kuntien ja 
kaupunkien välillä.
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Tavoitteet perustuvat tutkimukseen

Tavoitteena on selvitykseen (Bernelius & Huilla 2021) perustuen 

käynnistää uudenlaista koulusegregaation ehkäisemiseen pyrkivää 

- kaupunkien sisäistä

- kaupunkien välistä sekä 

- kaupunkistrategian kumppanuusperiaatteeseen perustuvaa 

valtion ja kaupunkien välistä yhteistyötä 

- tuottaa uutta tietoa toimivista käytänteistä koulusegregaation

ehkäisemiseksi kuntatasoisella yhteistyöllä.
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Valtionavustukset hallinnonalojen välisen 

yhteistyön kehittämiseen

• Oikeus oppia –ohjelmassa käynnistetään 

määrärahahaku kaupunkien pienhankkeille 

koulusegregaation vähentämistä 

koskevan hallinnonalojen välisen 

yhteistyön ja kaupunkisuunnittelun 

kehittämiseen vuosille 2021-2023. 

• Myönnettävä erityisavustus on yhteensä 

1,3 miljoonaa euroa. Valtionavustus on 

suunnattu erityisesti niille kunnille ja 

kaupungeille, joissa yhteiskunnan 

lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen 

eriytyminen aiheuttaa peruskoulujen välistä 

eriytymistä eli koulusegregaatiota.

• Määrärahahaku suunnattu erityisesti 

kaupunkien ja kuntien eri hallinnonalojen 

toimijoiden yhteistyön ja tietopohjan 

vahvistamiseen sekä oppilasalueen 

hyödyntämisen potentiaalin tutkimiseen 

koulusegregaation vähentämisessä.

• Hakuaika 7.6. – 29.10.2021. Pitkä 

hakuaika mahdollistaa hallinnonalojen 

välisen yhteistyön rakentamisen jo 

hakuvaiheessa
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Avustuksen tavoite hakuasiakirjan mukaan
• Valtionavustus on suunnattu kaupunkisuunnittelua tukevien yhteistyömallien ja -rakenteiden 

kehittämiseen erityisesti niille kunnille ja kaupungeille, joissa yhteiskunnan lisääntynyt sosiaalinen ja 

alueellinen eriytyminen aiheuttaa myös peruskoulujen välistä eriytymistä eli koulusegregaatiota ja jotka ovat 

kiinnostuneita kehittämään uudenlaisia hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön perustuvia ratkaisuja ja 

yhteistyömalleja koulusegregaation vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.

• Avustuksen tavoitteena on auttaa kaupunkeja ja kuntia kehittämään perusopetuksen oppilasalueisiin, 

peruskoulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden naapurustoihin sekä lähikouluperiaatteen toteutumiseen 

liittyvää hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Avustus on tarkoitettu koulusegregaation

vähentämisen kannalta olennaisen kaupunkisuunnittelun, hallinnonalojen välisen yhteistyön ja koordinaation 

kehittämiseen ja vahvistamiseen kuntien ja kaupunkien sisällä ja niiden välillä.

• Avustettavien hankkeiden tulee ensisijaisesti koskea esi- ja perusopetusta. 

• Etusijalla ovat hankkeet, joissa huomioidaan myös esi- ja perusopetuksen lisäksi myös varhaiskasvatus. 

• Avustuksella on mahdollista tukea myös sellaisia hankkeita, joissa huomioidaan kulttuuri- ja nuorisotoimen 

potentiaali koulujen/oppilasalueiden naapurustojen sosioekonomisen eriytymisen torjunnassa.
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Avustettavia toimia

Valtion erityisavustusta voidaan myöntää kunnille ja kuntayhtymille, joilla on 
perusopetuksen järjestämislupa. Erityisavustus myönnetään hakemuksen 
perusteella, käytettäväksi vuosina 2021-2023.

Valtion erityisavustusta voidaan käyttää seuraaviin toimiin:

• hankkeen koordinaatiosta ja kehittämisestä vastaavan henkilöstön palkkakuluihin

• avustuksen tavoitteita toteuttavasta kehittämistoiminnasta, 
koordinaatiotoiminnasta, selvityksistä, viestinnästä ja yhteistyöstä koituviin 
kuluihin. 

Avustuksia myönnettäessä arvioidaan erityisesti hankkeen laajuutta ja kattavuutta 
eri hallinnonalojen osallistumisen osalta, hankkeen suunnitelmallisuutta sekä 
hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden ja yhteistyömuotojen innovatiivisuutta. 
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Hankkeiden keskinäistä yhteistyötä tuetaan

Valtio & kunnat & kaupungit -kumppanuus

• Hankinta 

asiantuntijapalvelusta 

tukemaan hankkeiden välistä 

yhteistyötä kaupunkien 

pienhankkeiden sekä valtion 

ja kaupunkien vertikaalisen 

kumppanuuden ja 

verkottumisen tueksi

• OKM, YM ja hanketoteuttajat 

ohjaavat asiantuntijapalvelua 

yhdessä

• Valmistellaan yhdessä OKM, 

YM (Lähiöohjelma), OPH 

sekä hanketoteuttajien ja 

tutkijoiden kanssa 

”tietopakki” 

koulusegregaation purkamista 

edistävistä toimenpiteistä 

kaupunkisuunnittelun tueksi 

(määrärahavaraus 50 000 €)
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Hankkeiden kumppanuus

• Valtionavustusta saaneet hankkeet kootaan yhteen

• Kuullaan paikallisista suunnitelmista & tilanteita

• Kuullaan hankkeiden toiveita

• Suunnitellaan yhdessä jatkoa

• Yhteistä kehittämistyötä tukemaan hankitaan asiantuntijapalvelu
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Yhteistyöllä ja kumppanuudella vahvempia toimia
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Kunnat ja kaupungit

OKM, YM, 

OPH

Yhteisen 

tietopohjan 

vahvistuminen 

Vaikuttavuus

Tietopakki 

Kunnan 

x hanke

Kunnan å 

hanke

Kunnan y 

hanke

asiantuntija

palvelu

Lähiöohjelma

Oikeus oppia Tutkimus



Tervetuloa mukaan kehittämään!

• Toivomme lämpimästi 

kaupunkien ja kuntien 

lähtevän mukaan 

yhteiseen tietopohjan 

kehittämiseen!
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Mahdollisuuksia
• Jäsennetty asiantuntijatieto käyttöön kaikille toimijoille

• Hyvien käytänteiden levittäminen

• Yhteisen tietopohjan vahvistaminen

• Koulun oppilasalue selkeä yhteinen nimittäjä eri hallinnonalojen toimille

• Synergia Lähiöohjelma & Kaupunkipolitiikka

• Avoin toimintamalli: tavoitteita, tuotoksia ja toimintatapoja työstetään aidosti yhdessä 
hanketoteuttajien kanssa

• Toimivien ja toivottavasti myös pysyvien yhteistyömallien löytäminen – mahdollisesti sytyke 
jatkokehittämiselle

• Tutkimuksellisten tarpeiden pohtiminen yhdessä

• Ohjausryhmänä Oikeus oppia koulutuksellisen tasa-arvon ja myönteisen erityiskohtelun 
työryhmä (määräraha Oikeus oppia –ohjelmasta)
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Lisätietoja

Opetusneuvos Minna Polvinen 

OKM 

minna.polvinen@minedu.fi

Projektisihteeri Aili Tervonen 

OKM (aili.tervonen@minedu.fi) 

(HUOM! erityisavustushakua 

koskevat kyselyt vain OKM 

asiantuntijoille)

Ympäristöneuvos Jaana 

Nevalainen YM 

(jaana.nevalainen@ym.fi)
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