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Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi
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Onko meillä varaa ratkaista hyvinvoinnin ongelmia? 

Meillä on varaa suuriin terveyseroihin sosiaalisen aseman ja 
tulotason mukaan, lisääntyvään köyhyyteen, lasten ja nuorten 
pahoinvointiin, turvattomuuden ja sosiaalisten ongelmien 
kasvuun sekä muihin eriarvoisuuden ilmentymiin.

Näihin liittyen meillä on varaa ongelmien parsimiseen, mutta 
ei rakenteelliseen ja ehkäisevään politiikkaan, jolla tilanteita 
voisi hallita. 
(Anneli Pohjola 2015). 
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OLISIKO SOSIAALISESTI KESTÄVÄN 
KAUPUNKIPOLITIIKAN AIKA? 
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Sosiaalisesti kestävä on hyvinvointia tuottava

❖ Ihmisiä tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti kohteleva
❖ Ihmisarvoa kunnioittava
❖ Oikeudenmukainen
❖ Eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa 

vähentävä
❖ Oikea-aikaisia ja tarpeisiin osuvia palveluita ja tukea tarjoava 

Nämä asiat kiinnittyvät luontaisesti siihen, missä ihmiset asuvat ja elävät = 
kaupunki- ja kuntakontekstiin
= SOSIAALISESTI KESTÄVÄ KAUPUNKI 
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YK:n kaupunkiohjelma ja kaupunki ”kaikille” 

YK:n kaupunkiohjelman (2016) mukaan kestävään 
kaupunkikehitykseen tarvitaan kaikkien asukkaiden osallisuutta, 
yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Kestävät kaupungit 
ovat turvallisia, avoimia ja uusiutumiskykyisiä. Niissä on 
terveellistä, turvallista ja kohtuuhintaista asua. 

Sosiaalisesti kestävä kaupunki on ”kaikkien kaupunki”, joka luo 
edellytyksiä ja vahvistaa kaikkien osallisuutta sekä tasapainoista 
sosiaalista kehitystä. Tähän tarvitaan myös niiden ihmisten 
äänet ja osallisuus, joiden resurssit saatetaan kokea pieniksi. 
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Sosiaalisesti kestävän kaupungin kolme 
ydinteesiä (Häikiötä 2018 soveltaen)

1. Yhteiskunnan uudistaminen on yhteiskuntaan osallistumista
• demokraattiset innovaatiot laajentavat osallistumista ja päätöksenteon pohjaa  
• tarvitaan riittäviä tietoja ja taitoja uuden oppimiseen ja toimijuuden vahvistamiseen  
• hyvinvointipalvelut turvaavat osaltaan toimijuutta 
2. Toimeentulo luo osallisuutta 
• taloudelliset puutteet heikentävät hyvinvointia, valinnan mahdollisuuksia ja 

osallistumisen edellytyksiä   
• yhteiset resurssit kuten kirjastot ja puistot voivat kompensoida taloudellisen puutteen 

merkitystä mutta ne eivät poista rahan puutteen aiheuttamaa osattomuutta   
• kaupunki kaikille edellyttää, että kaikilla asukkailla on riittävä toimeentulo
3. Sosiaaliset suhteet synnyttävät mahdollisuuksia
• kiinteissä sosiaalisissa suhteissa syntyy turvaa ja läheisyyttä, löyhissä yhteyksiä ja 

jakamista paikallisesti ja ylipaikallisesti   
• sosiaalisesti kestävä kaupunki edistää kummankin tyyppisten sosiaalisten suhteiden, 

verkostojen ja suhteiden muodostumista 
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Rakenteelliset tekijät

• Saavutettavuus

• Esteettömyys

• Turvallisuus

Koettu ympäristön 
laatu

• Ilmapiiri

• Ympäristön ulkoinen 
ilme

• Osallisuus ja 
vaikuttamismah-
dollisuudet

• Toiminnalliset 
mahdollisuudet

Miten sosiaalista kestävyyttä voisi tutkia?
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Asukkaiden 
hyvinvointi ja terveys
• Koettu terveys ja 

hyvinvointi
• Väestön 

sairastavuus

Soveltaen Kyttä ym. 2016; 2018 



Pieniä kaivauksia sosiaalisesti kestävään 
kaupunkiin 
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Eriarvoisuuden pinnan alla elää monimuotoinen 
todellisuus

Eriarvoisuus synnyttää paljon muutakin kuin  
hajoamista, putoamista ja eriytymistä. 

Ihmisten välillä on paljon väliaikaisia, mutta
vaikutuksiltaan vahvoja siteitä. Paljon arjen 

välittämistä. 

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta syntyy paljon 
pienten huomaamattomienkin tapahtumien, 
käytäntöjen ja merkitysten ohessa. 

Yhteisöllisyyttä syntyy kun siihen ei pakoteta 
eikä sitä tyrkytetä, ja kun ihmiset saavat olla

sitä sitä mitä ovat. Yhteisöllisyys on osa elettyä
elämää, se on moninaisia käytäntöjä. 
(soveltaen Junnilainen 2019; Kuitusen haastatteluaineistot 2019)
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Sillä ei ole paljonkaan merkitystä, millaisia paikallisia 
toimia sosiaalisten verkostojen tukemiseksi tehdään, 
jos ihmiset eivät tule kohdelluiksi samanarvoisina, ja 
jos he kokevat, että heitä pidetään toisen luokan 
kansalaisina eikä yhteiskunta ole olemassa heidän 
tuekseen ja henkilökohtaisen hyvinvointinsa 
edistämiseksi (Junnilainen 2018). 
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Hyvää Malminkartanossa

Lisää ymmärrystä siitä, mikä 
vahvistaa asukkaiden kokemaa hyvinvointia
ja arvokkuuden kokemuksia? 
Ymmärrystä asukkaiden kohtaamisista ja
tavoista auttaa toinen toisiaan? 
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Rakenteelliset tekijät

• Saavutettavuus

• Esteettömyys

• Turvallisuus

Koettu ympäristön 
laatu

• Ilmapiiri

• Ympäristön ulkoinen 
ilme

• Osallisuus ja 
vaikuttamismah-
dollisuudet

• Toiminnalliset 
mahdollisuudet

Sosiaalisesti kestävän kaupungin pilarit
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Asukkaiden 
hyvinvointi ja terveys
• Koettu terveys ja 

hyvinvointi 
• Toimeentulo ja

muut hyvän
elämän
perusedellytykset

• Hyvinvointia 
rakentavat tilat, 
paikat ja 
mahdollisuudet

Soveltaen Kyttä ym. 2016; 2018 
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Ihmiset ensin

• Ymmärrämmekö ihmisten tarpeita, yhteisöön kuulumisen 
merkityksiä, siteitä asuinalueeseensa? 
– Mistä olettamista käsin rakennamme parempaa asuinaluetta ja 

sosiaalisesti kestävää kaupunkia? Onko meillä ymmärrystä alueen 
ihmisistä? 

– Entä kun kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ”heikko/kehitettävä alue” 
ja ”positiivisen diskriminaation alue” on monin tavoin arvokas sen 
asukkaille? 

• Mitä ovat ihmisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden 
kokemuksia rakentavat tilat, paikat ja mahdollisuudet? 
– Turvaako kaupunkiympäristö edellytykset hyvään elämään (ml. 

toimeentulo) 

• Miten ymmärrämme alueen resurssit? 
– Ihmisten välillä on siteitä, osa pysyviä, osa tilapäisiä. Kaikki ne voivat olla 

merkityksellisiä. 
– Näemmekö alueella olevat resurssit monitahoisesti – järjestöt, yksittäiset 

asukkaat, vapaaehtoistoiminnan? Naapurit auttamassa toinen toisiaan? 
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Järjestöillä on valmiuksia ratkaista 
ongelmia nopeasti, joustavasti 
hyödyntämällä aluetoimijoiden 
resursseja ja osaamista luovilla tavoilla 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 
ilman byrokratiaa 
(Ramadan 2018). 

Sosiaalisen kestävyyden 
resursseja

Toimintaa organisoidaan pääasiassa 
STEAn avustuksella Ak 6 –toimintaan (alueverkostotyö, syrjäytymisen ehkäisy)
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Ihmislähtöinen kaupunki

Ei alueella voi kehittää (mitään) ilman ymmärrystä sen 
asukkaista. Emme voi mennä sanomaan ihmisille, että nyt 
tehdään näin.

Pitää olla herkkyyttä, olla läsnä, ymmärtää, mikä asukkaille on 
merkityksellistä. 

Tekemisemme hyödyt eivät välttämättä näy lomakkeilla niistä 
kysyttäessä, vaan ne tulevat esiin viiveellä, ihmisten arkisissa 
asioissa. Ei niitä aina osaa sanoittaa tutkijoiden kaavakkeille. 
(Kuntoutussäätiön tutkija Farid Ramadan, Ak 6-toiminta, haastattelumuistiinpanot Kuitunen 2019)

| 14.5.2019 Sivu 19



| ©Kuntoutussäätiö 

Kiitos ja ihanaa kesää!
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