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• Koulutuksellisen huono-osaisuuden
periferiat

• maantieteellisten syrjäseutujen ja syrjään
jäävien kaupunkinaapurustojen haasteet

• Segregaation monialainen haaste ja 
”koulutuksen maantiede”

• Eriytyvät koulut: esimerkkinä Helsinki

• Oppilasalue koulujen tuen ja monialaisen
yhteistyön yksikkönä

• Hallinnonalojen välisen yhteistyön ja 
koulujen mahdollisuudet naapurustojen ja 
kuntien kehittämisessä

• Re:Urbia – Lähiöohjelma (Ympäristöministeriö) (HY, 
Aalto)

• MAPS (Nordforsk): Netherlands, Finland, Iceland, 
2018-2021

• “Students on the move”; Special issue collaboration 
for Urban Studies, led by Sako Musterd/Constanzo
Ranci/Willem Boterman (Finnish team Venla 
Bernelius, Katja Vilkama)
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TUTKIMUKSEN
NÄKÖKULMA



Venla Bernelius venla.bernelius@helsinki.fi 

Alueet ja koulutus: koulutuksen kansallinen 
tarina on entistä urbaanimpi

• Suomen suurimman metropoliseudun ydinalueella 
(Helsinki, Espoo, Vantaa) asuu

• yli puolet maan korkeakoulutetuista aikuisista

• 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 
tulevaisuus alkaa myös koulutuksen osalta 
rakentua yhä vahvemmin kaupungeissa

Kuva: Kymp Helsinki



Venla Bernelius venla.bernelius@helsinki.fi 

URBAANIN HUONO-OSAISUUDEN ALUEELLINEN 
TIHENEMINEN: UUDET KANSALLISET PERIFERIAT

• Syrjäytyminen ja koulutuksellinen huono-osaisuus on perinteisesti 
paikannettu maantieteellisesti syrjäisiin Suomen pohjois- ja itäosiin, ja suurten
kaupunkien kasvun myötä kysymys tulevaisuuden kehityksestä vähenevän 
väestön alueilla korostuu

• Samalla kaupunkien tihenevän huono-osaisuuden alueet nousseet toiseksi 
kansalliseksi periferiaksi – kaupunkien ”menestyksen paradoksi”

• Työttömiä koko Kainuussa syyskuussa 2019: n. 3000 ja elokuussa 2020: n. 3200 (+ 
n. 10 %)

• Työttömiä Helsingissä syyskuussa 2019: n. 30 000 ja elokuussa 2020: n. 50 000 
(+lähes 70 %)

• Urbaani huono-osaisuus osin myös laadullisesti uudenlaista (mm. 
maahanmuuton erityiskysymykset), mutta syrjään jäämisen dynamiikka on 
monella tapaa sama

• Maantieteellisten syrjäseutujen rinnalla syrjään jäävät kaupunkinaapurustot 
kansallisesti merkittäviä sekä väestön painopisteen, kaupunkien roolin että 
erojen syvyyden näkökulmasta

Kuva: Kymp Helsinki
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SEGREGAATION 
ULOTTUVUUDET 

/ELÄMÄNKONTEKSTIT

Työpaikat

Koulut

Kaupat

Harrastukset

Terveydenhoito

Sosiaalipalvelut

MAARTEN VAN HAM & TIIT TAMMARU (ks esim. OECD Divided
Cities, 2018)



• Segregaation monialaisen luonteen takia sitä pidetään usein ns. ”ilkeänä ongelmana”, wicked
problem, jota ei ole mahdollista ratkoa yhden hallinnonalan toimenpiteillä

• Sosiospatiaalisen (asuinalueiden tai kuntien) segregaation taustalla ovat yhteiskunnalliset
sosioekonomiset ja etniset erot, hyvinvoinnin erot ja kulttuurisen pääoman erot, mutta alueellinen
segregaatio voi edetä myös vaikka yhteiskunnalliset erot eivät kasvaisikaan (mm. muuttopäätökset)

• Koulujen segregaatio on vahvasti yhteydessä alueelliseen eriytymiseen, joka on koulujen eriytymisen
lähtökohta naapurustojen eriytyminen eriyttää myös koulujen oppilasalueet, ja kouluvalinnat
vahviastavat asuinalueiden pohjalta syntyneitä eroja (ks. myös Boterman 2019) – ”koulutuksen
maantiede”

• Segregaation dynamiikassa keskeisin ryhmä ovat ne, joilla on varaa ja mahdollisuus valita
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SEGREGAATION MONIALAINEN HAASTE
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NAAPURUSTOJEN JA OPPILASALUEIDEN
SEGREGAATIO
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venla.bernelius@helsinki.fi

OPPILASALUEIDEN SOSIOEKONOMISEN JA ETNISEN 
ERIYTYMISEN TAUSTALLA HYVÄOSAISEN 
KANTAVÄESTÖN MUUTTOPÄÄTÖKSET

7.6.2021

• Huono-osaisimmat oppilasalueet menettävät 
jatkuvasti kantaväestöön kuuluvia perheitä 
(keskiluokkaisten) perheiden ulosmuuton – ja 
aluetta kiertävän muuton – seurauksena 
(Bernelius & Vilkama 2019)

• Segregaatio uusintuu ja vahvistuu eriytymisen 
noidankehien kautta sekä naapurustoissa että 
kouluissa: valinnat pois omasta lähikoulusta 
eriyttävät samalla tavoin kuin muuttoliike

• kouluvalintatutkimuksissa sosiaaliset syyt 
merkittävimpiä koulujen torjumiselle valinnoissa (ks. 
esim. Kosunen 2016; Wilson & Bridges 2019)

• Tuore tutkimus (Harjunen, Saarimaa & 
Tukiainen 2021): koulun lakkauttaminen 
heikentää asuinpaikan vetovoimaa

Nettomuutot lasten iän mukaan: Helsinki



• Koulujen oppimistuloksiltaan heikoimman ja parhaan kymmenyksen välillä jopa 2,5 vuoden
kouluopiskelua vastaavat erot (esim. PISA)

• lisääntynyt ylisukupolvinen huono-osaisuus, sosiaalisen liikkuvuuden väheneminen

• Oppilaiden osaamiserojen tärkeimmät taustatekijät perheen sosioekonominen asema, 
maahanmuuttotaustaisuus ja sukupuoli – näiden välillä vahvoja keskinäisiä yhteyksiä

• Koulujen osaamiserojen taustalla ennen muuta koulusegregaatio eli oppilaspohjan eriytyminen
koulujen välillä monialainen koulutuksellinen huono-osaisuus kasautuu samoihin yksiköihin –
erot ääripäiden välillä oppimisen lähtökohdissa hyvin suuret

• Varhaiskasvatuksessa nähtävissä vastaavaa eriytymistä, joka heijastuu lasten kouluvalmiuksiin
heidän siirtyessään perusopetukseen

• Erojen kasvu 1990-luvun alusta selvää erityisesti kaupunkiseutujen sisällä: kaupunkisegregaatio
on eriyttänyt oppilasalueita, alueellisia yhteisöjä ja koulujen oppilaspohjia sekä
varhaiskasvatuksen lapsiryhmiä kaikkialla suomalaisilla kaupunkiseuduilla
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KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON
LÄHTÖKOHTIEN VÄLILLÄ JYRKÄT EROT
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EROJEN SYVENEMINEN, KASAUTUMINEN JA 
PYSYVÖITYMINEN (POLKURIIPPUVUUS)
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EROJEN SYVENEMINEN, KASAUTUMINEN JA 
PYSYVÖITYMINEN (POLKURIIPPUVUUS)



KAUPUNKISEGREGAATIO HEIJASTUU VAHVASTI MYÖS
VARHAISKASVATUKSEEN, JOSSA PIENEMPIEN YKSIKÖIDEN VUOKSI
EROT JOPA KOROSTUNEEMPIA KUIN KOULUISSA
(BERNELIUS, BERGSTRÖM, SYDÄNLAMMI 2018)



Työssäni esimiehenä 
kaikkein uuvuttavinta 
on estää päiväkodin 
henkilökuntaa 

uupumasta.
Koulumme on alakoulu, jossa lähes 90 % 
oppilaista puhuu äidinkielenään muuta kuin 
ns. kotimaisia kieliä. Monessa tapauksessa 
on muita oppimiseen tai käytökseen liittyviä 
haasteita. Monen suomea äidinkielenään 
puhuvan oppilaan sosioekonominen tausta on 
heikko. Kielen oppiminen tällaisessa 
ympäristössä on haastavaa. Vertaisoppimista 
ei juurikaan tapahdu.
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• Henkilökunnan kokema kuormitus ja kiire niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joihin kasautuu
samanaikaisesti useita haasteita, mm. erityisen tuen tarpeen korostuminen, sosioekonomisen
taustan haasteet, kielelliset tarpeet

• ”Vaikuttaakin siltä, että Suomessa ollaan tilanteessa, jossa laadukas toiminta joissain paikoissa edellyttää 
henkilökunnan venymistä tavoilla, joiden on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu uuvuttavan ainakin koulun 
henkilökuntaa (esim. Lupton 2005). Varhaiskasvatuksessa tämä näkyy esimerkiksi siten, että ryhmän opettajan 
työaika ei välttämättä riitä kaikkien lasten asioiden hoitamiseen. Vieraskielisyyteen liittyvä tuki, perheiden sosiaalisten 
ongelmien kohtaaminen ja tuen järjestely vaativat runsaasti aikaa ja paneutumista. Esimerkiksi S2-opetus tehdään 
tällä hetkellä muun työn ohessa. Siihen varatut resurssit ja käytännöt koetaan paikoitellen riittämättömiksi (Paananen 
2021; Vainikainen ym. 2018; ks. myös Junttila ym. 2020). Työssä tulisi myös kohdata lapsia yksilöllisesti ja olla 
sensitiivinen erilaisten taustatekijöiden tuottamille tarpeille (ks. Ylitapio-Mäntylä 2021).” 

• Rekrytointivaikeudet ja henkilökunnan vaihtuvuus tähän puuttuminen keskeistä institutionaalisen
laadun vakauden turvaamiseksi

• Kertautuvien haasteiden vaara: institutionaalisen laadun heikkeneminen siellä, missä oppilaiden
tarpeet ovat kaikkein suurimmat

• Sama riski voi koskea muitakin alueellisia palveluita, jos sosiaaliset haasteet korostuvat
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OPETTAJASEGREGAATION RISKI? 
VAARANA INSTITUTIONAALISEN LAADUN
ERIYTYMISEEN



• ”Alueelliset erot pieniä”  Kyllä, jos tarkastellaan maan eri osien välisiä eroja
 Ei, jos tarkastellaan koulujen kannalta merkityksellisiä

eroja eli oppilasalueita

• Koulujen kannalta merkittävä alueellinen eriytyminen jäsentyy oppilasalueiden varaan

• toiminnallinen naapurusto

• koulu asuinalueen keskeisenä noodina

• koulu oppilaiden käyttöliittymä yhteiskuntaan, sosiaalisiin verkostoihin ja koulutusjärjestelmään

• Varhaiskasvatuksessa merkittävä yksikkö päiväkodin lähialue oman lähikoulun oppilasalueen rinnalla

• Suurissa kaupungeissa oppilasalueiden koko vastaa suomalaisen kunnan keskikokoa

• kuntatasoinen vertailu sopii hallinnollisten kysymysten (kunnallinen päätöksenteko) tarkasteluun, mutta 
harvemmin oppilaiden tai koulujen välisten erojen tarkasteluun – tai laajemmin asukkaiden arjen kontekstin ja 
palveluiden tarkasteluun

• Oppilasalue on keskeinen koulutuksellisen tasa-arvon tukitoimien yksikkö

7.6.2021 18

OPPILASALUE (KOULUJEN LÄHIALUE) 
KOULUJEN KANNALTA KESKEISIN
ALUEELLISEN ERIYTYMISEN YKSIKKÖ
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Positiivisia mahdollisuuksia 
paranevan kehityksen kierteisiin 
koulujen roolin kautta – koulut:
• vaikuttavat väestön koulutustasoon ja hyvinvointitekijöihin 

uusintamalla tai muuttamalla oppilaiden osaamistasoa 
suhteessa lähtökohtiin (potentiaali tukea oppilaiden 
osaamiserojen kaventamista) 

• vaikuttavat naapurustojen ja kuntien väestökehitykseen 
muuttopäätösten ajurina (potentiaali tukea asuinalueiden 
tai kuntien houkuttelevuutta koulujen avulla).

• vaikuttavat naapuruston sosiaaliseen elämään ja 
asukkaiden hyvinvointiin toimimalla keskeisenä paikallisena 
palveluna ja alueellisen yhteisöllisyyden vahvana 
kokoajana (suuri kehityspotentiaali yhteisöllisyyden 
kokoajana ja palveluiden noodina) 
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KOULU JA OPPILASALUE MYÖS KESKEISIÄ
MAHDOLLISUUKSIA NAAPURUSTOJEN
KEHITTÄMISEEN JA TUKEEN



• Koulun tärkeä rooli alueellisesti ja käyttöliittymänä koulutusjärjestelmään sekä yhteiskuntaan 
 koulujen potentiaali laajemman hyvinvoinnin kannattelussa ja varhaiskasvatus tärkeänä osana 
koulupolkua ja lasten koulutuksellista tasa-arvoa 

• tuore opinnäytetyö koulun ja monitoimitalon yhdistelmästä pk-seudun ulkopuolisessa kunnassa kohta 
ladattavissa e-thesis-palvelusta, Karoliina Bergström 2021

• Tarve hallinnonalat ja sektorirajat ylittävään työhön koulujen ja niiden pedagogisen ydintehtävän 
tukemiseksi 

• esim. kaupunkisuunnittelun merkitys koulusegregaation ja lasten ja nuorten kasvuympäristöjen eriytymisen 
vähentämisessä, myös järjestöihin ja kansalaistoimijoihin ulottuva monialainen työ koulujen tukena ja niiden 
kautta kanavoituna

• Tietoperustaisen päätöksenteon ja toimien pohjaksi sekä eri hallinnonalojen ja –tasojen välisen 
yhteistyön organisointiin tarvitaan uusia toimintamalleja, vahvaa tietopohjaa ja seurantaa

• Parhaimmillaan saadaan aikaan itseään ruokkiva hyvän kierre kouluissa ja oppilasalueilla
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KOULU ALUEEN YHTEISÖN JA PALVELUIDEN
NOODINA, KEHITYKSEN AJURINA JA 
KÄYTTÖLIITTYMÄNÄ YHTEISKUNTAAN
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Hertta Sydänlammi
opinnäytetyö
(2019)

6/8/2021
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ISLANNIN MALLI KANSAINVÄLISESTI
KOETELTUNA YHTEISTYÖN MALLINA
KOROSTAA OPPILASALUEEN MERKITYSTÄ

“Ohjaava periaate 2. Korostetaan aktiivisia yhteisöjä 
sekä koulujen roolia naapurustojen ja alueellisten 
toimintojen luonnollisena keskuksena, kun 
pyrkimyksenä on tukea lasten ja nuorten terveyttä, 
oppimista ja elämänmahdollisuuksia. Mallin 
interventioiden keskeisin yksikkö on naapurusto, joka 
on määritelty koulun oppilasalueeksi. […] Vaikka koulut 
eivät ole ensisijaisesti vastuussa naapurustojen 
vahvistamisesta, ne edustavat alueellisen toiminnan 
keskeistä ydintä (hub), joka kokoaa alueelliset toimet 
lasten ja nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja 
menestyksen kannattelemiseksi.” (Kristjansson ym. 
2019: 65-66, suom. VB)



TARVEPERUSTAINEN RESURSOINTI 
ELI MYÖNTEINEN ERITYISKOHTELU

• Tarveperustainen resursointi eli suomalaisessa keskustelussa vakiintunut myönteinen erityiskohtelu
perustuu havaintoon siitä, että päästäkseen samoihin oppimistuloksiin, hyvinvointiin tai jatko-opintoihin, 
osa oppilaista ja kouluista tarvitsee enemmän tukea

• OECD:n suositus (Equal opportunity / weighted funding, needs-based resourcing)

• Tarvetta myös varhaiskasvatuksessa, jossa lasten taustojen eriytyminen tuottaa samankaltaisia haasteita
kuin kouluissa

• Koulujen ja päiväkotien segregaatiota kuvaavien indikaattoreiden pohjalta voidaan muodostaa
”resurssitarvekerroin”, jota voidaan käyttää tunnistamaan tukea tarvitsevat yksiköt ja arvioimaan tuen
tarpeen määrä suhteessa keskiarvoon

• Tähtää segregaation tuottamien ennusteiden ylittämiseen tuen avulla, mutta voi auttaa myös
segregaation vähentämisessä ja opettajien jaksamisen tukemisessa

• Koulujen resursointi on keskeistä, koska ne ainoana palveluna tavoittavat lähtökohtaisesti koko ikäluokan
säännöllisessä vuorovaikutuksessa matala kynnys myös muun kuin pedagogisen tuen tarjoamiseen
sekä lapsille ja nuorille että heidän perheilleen

• Koronatilanteen sosiaaliset ja alueelliset jälkiseuraukset korostavat huono-osaisuuden riskejä ja 
erityisesti niiden alueellistumia koulujen ja päiväkotien kautta kanavoitu tuki entistä tärkeämpää
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KOULUJEN MERKITYS ALUEIDEN
KEHITYKSELLE VOI TULEVAISUUDESSA
KASVAA – ESIMERKKI USA:STA

https://www.publicschoolreview.com/blog/why-you-
need-to-research-school-districts-when-buying-a-
home



Kiitos!
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	•   Henkilökunnan kokema kuormitus ja kiire niissä päiväkodeissa ja kouluissa, joihin kasautuusamanaikaisesti useita haasteita, mm. erityisen tuen tarpeen korostuminen, sosioekonomisentaustan haasteet, kielelliset tarpeet
	•”Vaikuttaakin siltä, että Suomessa ollaan tilanteessa, jossa laadukas toiminta joissain paikoissa edellyttää henkilökunnan venymistä tavoilla, joiden on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu uuvuttavan ainakin koulun henkilökuntaa (esim. Lupton 2005). Varhaiskasvatuksessa tämä näkyy esimerkiksi siten, että ryhmän opettajan työaika ei välttämättä riitä kaikkien lasten asioiden hoitamiseen. Vieraskielisyyteen liittyvä tuki, perheiden sosiaalisten ongelmien kohtaaminen ja tuen järjestely vaativat runsaasti aikaa ja paneutumista. Esimerkiksi S2-opetus tehdään tällä hetkellä muun työn ohessa. Siihen varatut resurssit ja käytännöt koetaan paikoitellen riittämättömiksi (Paananen 2021; Vainikainen ym. 2018; ks. myös Junttila ym. 2020). Työssä tulisi myös kohdata lapsia yksilöllisesti ja olla sensitiivinen erilaisten taustatekijöiden tuottamille tarpeille (ks. Ylitapio-Mäntylä 2021).” •   Rekrytointivaikeudet ja henkilökunnan vaihtuvuustähän puuttuminen keskeistä institutionaalisenlaadun vakauden turvaamiseksi•   Kertautuvien haasteiden vaara: institutionaalisen laadun heikkeneminen siellä, missä oppilaidentarpeet ovat kaikkein suurimmat•Sama riski voi koskea muitakin alueellisia palveluita, jos sosiaaliset haasteet korostuvat
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	•   ”Alueelliset erot pieniä”Kyllä, jos tarkastellaan maan eri osien välisiä erojaEi, jos tarkastellaan koulujen kannalta merkityksellisiäeroja eli oppilasalueita•   Koulujen kannalta merkittävä alueellinen eriytyminen jäsentyy oppilasalueiden varaan•toiminnallinen naapurusto•      koulu asuinalueen keskeisenä noodina•koulu oppilaiden käyttöliittymä yhteiskuntaan, sosiaalisiin verkostoihin ja koulutusjärjestelmään•   Varhaiskasvatuksessa merkittävä yksikkö päiväkodin lähialue oman lähikoulun oppilasalueen rinnalla•   Suurissa kaupungeissa oppilasalueiden koko vastaa suomalaisen kunnan keskikokoa•      kuntatasoinen vertailu sopii hallinnollisten kysymysten (kunnallinen päätöksenteko) tarkasteluun, mutta harvemmin oppilaiden tai koulujen välisten erojen tarkasteluun – tai laajemmin asukkaiden arjen kontekstin ja palveluiden tarkasteluun•   Oppilasalue on keskeinen koulutuksellisen tasa-arvon tukitoimien yksikkö
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	•     vaikuttavat väestön koulutustasoon ja hyvinvointitekijöihin uusintamalla tai muuttamalla oppilaiden osaamistasoa suhteessa lähtökohtiin (potentiaali tukea oppilaiden osaamiserojen kaventamista) •     vaikuttavat naapurustojen ja kuntien väestökehitykseen muuttopäätösten ajurina (potentiaali tukea asuinalueiden tai kuntien houkuttelevuutta koulujen avulla).•     vaikuttavat naapuruston sosiaaliseen elämään ja asukkaiden hyvinvointiin toimimalla keskeisenä paikallisena palveluna ja alueellisen yhteisöllisyyden vahvana kokoajana (suuri kehityspotentiaali yhteisöllisyyden kokoajana ja palveluiden noodina) 
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	•    Koulun tärkeä rooli alueellisesti ja käyttöliittymänä koulutusjärjestelmään sekä yhteiskuntaan koulujen potentiaali laajemman hyvinvoinnin kannattelussa ja varhaiskasvatus tärkeänä osana koulupolkua ja lasten koulutuksellista tasa-arvoa 
	•       tuore opinnäytetyö koulun ja monitoimitalon yhdistelmästä pk-seudun ulkopuolisessa kunnassa kohta ladattavissa e-thesis-palvelusta, Karoliina Bergström 2021
	•    Tarve hallinnonalat ja sektorirajat ylittävään työhön koulujen ja niiden pedagogisen ydintehtävän tukemiseksi 
	•       esim. kaupunkisuunnittelun merkitys koulusegregaation ja lasten ja nuorten kasvuympäristöjen eriytymisen vähentämisessä, myös järjestöihin ja kansalaistoimijoihin ulottuva monialainen työ koulujen tukena ja niiden kautta kanavoituna
	•    Tietoperustaisen päätöksenteon ja toimien pohjaksi sekä eri hallinnonalojen ja –tasojen välisen yhteistyön organisointiin tarvitaan uusia toimintamalleja, vahvaa tietopohjaa ja seurantaa•    Parhaimmillaan saadaan aikaan itseään ruokkiva hyvän kierre kouluissa ja oppilasalueilla
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	KOULUJEN MERKITYS ALUEIDENKEHITYKSELLE VOI TULEVAISUUDESSAKASVAA – ESIMERKKI USA:STA
	https://www.publicschoolreview.com/blog/why-you-need-to-research-school-districts-when-buying-a-home
	Kiitos!

