
2010 05 04 

UTMANINGAR FÖR 

SOCIAL HÅLLBARHET 

I LOKALSAMHÄLLET 

 

SOSIAALISEN  KESTÄVYYDEN 

HAASTEET 

LÄHIYHTEISKUNNASSA 

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön 
päivät 2015 

Helsinki 
22.1.2015 

 
Tapio Salonen 

Professor i socialt arbete 
Sosiaalityön professori 
Tapio.salonen@mah.se 



 

Studentlitteratur 2014 



 



Sosiaalityön haasteita 

” Aikana, jolloin epävarmuus koskien yhteiskunnan 

rakenteiden pysyvyyttä sekä polarisaatio yhteiskunnassa 

mukana olevien ja ulkopuolella olevien välillä lisääntyy, 

lisääntyy myös paine yhteiskunnan viimesijaista 

turvaverkkoa kohtaan, oli sitten kyse vapaaehtoistoiminnan 

tarjoamasta avusta tai julkisista sosiaalipalveluista-” 

 

” Tässä jännitekentässä tarvitaan ammatillista sosiaalityötä, 

joka kykenee analysoimaan ja toimimaan tietoisesti ja 

reflektoivasti. Tässä tarvitaan tietoa, mutta myös ymmärrystä 

ja rohkeutta puolustaa sosiaalityön arvoperustaa.” 



Pohjoismaisen hyvinvointivaltion edellytykset 

muuttuneet 1980-luvulta lähtien 

• Monet ovat palkkatyön ulkopuolella  

• Entistä joustavampi työelämä  

• Muuttuneet perhemuodot 

• Muuttuneet elämänkaarimallit  

• Monimuotoinen yhteiskunta 



MUUTOKSIA YMPÄRÖIVÄSSÄ MAAILMASSA 

• Globalisaatio, muuttoliike ja urbanisointi   

• Työelämän muuttuneet vaatimukset  

• Nopea teknologinen kehitys  

• Traditioista ja identiteetistä irtautuminen – Individualisimi 

Demografiset vaikutukset – esim nuorten vakiintuminen, 

iäkkäiden suuri osuus  

• Tuloerojen kasvu 

• Rakenteelliset muutokset julkisissa palveluissa ja hoivassa 

SEKTION 



Tuloperustainen köyhyys OECD-maissa 1995-2010. 
Relativ inkomstfattigdom: Högst 50 % av landets medianinkomst. 

Källa: OECD 2013 



Trendejä pohjoismaissa 

• Hyvinvointijärjestelmän kahdet kasvot 

 

• Kasvava polarisaatio; köyhyyden 

tuottaminen 

 

• Dualisten hyvinvointiratkaisujen synty ja 

vahvistuminen vakiintuneiden ja 

vakiintumattomien ryhmien välillä 

 

• Haasteita yhteishengelle 

 



Sosiaalisesti kestävän kehityksen edellytykset 

• Luottamus      –  itseen, toisiin, järjestelmään 

• Turvallisuus   –  että välttämättömät tarpeet on 

tyydytetty 

• Itsekontrolli (Egenkontroll)    – olla oman 

elämän päähenkilö  

• Yhteys –  että voi tunnistaa ja kiinnittyä muihin 



Föregångare WHO, England, Danmark m.fl. 
”Rakenteellisesti määräytyvät terveyden ja arjen edellytykset selittävät suuren osan 

terveyttä koskevasta epätasa-arvosta sekä maiden välillä että maiden ja kaupunkien 
sisällä” 

 
WHO Commission on Social Determinants of Health, 2008 



WHO on antanut kolme 
kokonaisvaltaista suositusta  
 
• Parantakaa ihmisten edellytyksiä jokapäiväiseen elämään 

 

• Ehkäiskää epätasarvoista vallan, rahojen ja resurssien jakoa – 

maailmanlaajuisesti, kansallisesti ja paikallisesti 

 

• Mitatkaa ja ymmärtäkää ongelma ja arvioikaa eri toimenpiteiden 

vaikutuksia





Miksi komissio? 

• Malmösta tehdään kestävää kaupunkia (hållbar stad) , 
kaikista näkökulmista.  

 
• Yleisesti ottaen väestön terveys paranee, mutta erot eri 

ryhmien välillä kasvavat. 
 

• Yhteys elinehtojen ja terveyserojen välillä on vahva. 
Tiedämme, että näihin voi vaikuttaa.  

 
• MM Marmot-raporttien ym. perusteella on olemassa uutta 

tietoa siitä, mitä pitäisi tehdä.   
 

• Malmö-komissio näyttää, mitä voidaan tehdä paikallisesti.   

 



Källa: Hälsans bestämningsfaktorer. Omarbetad från Dahlgren och Whitehead (A.Balkfors 2010)  





Sosiaalinen gradientti. 
Väestön terveys on 
epätasaiseti 
jakautunut. Mitä 
huonompi sosiaalinen 
asema, sitä heikompi 
terveys ja päinvastoin. 
Puhutaan väestön 
sosiaalisesta 
gradientista. 



Naisten ja miesten eliniän odote 30 vuoden iässä, suhteessa koulutustasoon 



Työllisyysaste joillakin kaupungin miljoonaohjelma-alueilla 



Yhdistyvät näkökulmat 

• Oikeudet ja vapaudet  

• Kestävyys  

• Yhteiskunnallinen näkökulma  

• Sukupuoli 

• Sosiaaliset investoinnit 

Tieteenalat 
ylittävät 
näkökulmat 



Uusi ymmärrys Malmöstä 

• Kätketty Malmö 

• Malmö kauttakulkukaupunkina  

• Yhteys terveyden ja muuttuneen kasvumallin 
välillä  

• Erottelun kasvu – mukaan otettujen ja  
poissuljettujen välillä 

• Kulttuuri ja kansalaisyhteiskunta 



Malmön ymmärtäminen 
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Kokonaisten kaupunkien 
segregaatioanalyysi 

 

 

                                               

 

 
Keltaiset alueet =  sosioekonomisesti rikkaat (- 0,49) ja 

                       homogeninen ruotsalainen väestö (- 0,49) 

Vihreät alueet = sosioek. ja etnisesti  sekalaiset alueet 

Siniset alueet= sosioekonomisesti köyhät  (2,00 -) ja  

Näkyvien maahanmuuttajaryhmien keskittymä  

 (2,00 -) 

Valkoiset alueet = sosioekonomisesti köyhät ja homogeninen ruotsalainen väestö 



SAMS-alueet Malmössä, sosioekonomisen ja  
etnisen profiilin mukaan 1990 ja 2008 

Keltainen: Alueet joilla voimavaroja / joissa ruotsalaiset enemmistönä   
Vihreä: Alueilla sekalainen väestö 
Sininen:  Alueet resurssiköyhiä / ulkomaalaistaustaiset enemmistönä 



 
Muutokset kotitalouksien käytettävissä olevissa tuloissa 

tuloluokittain Malmössä 1991, 2000 och 2008. Vuoden 2008 
hintatason mukaan 

???? 

HÄLSA OCH SAMHÄLLE 

decil 10/decil 1: 
1991 -   5,45 
2000 -   7,35 
2008 - 12,14 



Aikaperspektiivi ja fokus 

Läpileikkaus 

 

• Kertoo tilanteesta tiettynä 

ajankohtana 

 

• Määrällistä dataa 

 

• Staattinen kuva- valokuva 

 

Pitkittäisleikkaus 

 

• Kertoo pitkän ajan 

kehityksestä 

 

• Yksilö/talous 

 

• Dynaaminen kuva – filmi 



 
 

Malmö högskola 

 Henkilömäärä Lindängenin vuokra-asunnoissa 1990 – 2010.  

Väestön muutos 

Lähemmäs 500 hengen vähennys 1990-

luvun alussa (1994 2312 personer) 

 

Selkeä kasvu vuodesta 1994 vuoteen 

2002 3293, kasvua melkein 1000 henkeä 

(981) tai 42,4 %  

 

Stabiili tilanne 2002-2006, ei muutoksia 

väestössä 

 

 2006-2010 kasvua vajaa 300 henkeä 

3588 henkeen (+ 9,3 %) 

 

Kasvu 1994 – 2010 2 312 -> 3 588 =  

           + 1 276 henkilöä tai  + 55,2 % 



 
 

1. Väestön liikkuvuus on suurta Lindängenin vuokra-asunnoissa 

2. On tapahtunut mittava väestönkasvu ilman uudisrakentamista  

3. Pysyvästi heikot toimeentuloedellytykset monessa taloudessa  

4. Syvällinen tieto näistä prosesseista sekä dialogi näiden talouksien kanssa 

puuttuu  

5. Julkisilla toimijoilla vahvat motiivit investoida ennaltaehkäiseviin ja 

työllisyyttä tuottaviin toimenpiteisiin. 

 

 

 

Malmö högskola 

Päätelmät 



Yleiset suositukset 

MITÄ? 

• Käynnistää sosiaalinen investointipolitiikka, joka voi 
tasata eroja elinoloissa ja tehdä yhteiskunnan 
järjestelmistä tasaarvoisempia. 

 

MITEN? 

• Muuttaa prosesseja luomalla tiedon 
yhteenliittoumia (kunskapsallianser) ja 
demokratisoimalla ohjausta 



Strategioita inklusiivisille 

politiikkaohjelmille 
 

Suhteellinen universalismi– kaikille suunnattut 

toimenpiteet, joiden vaikutukset hyödyttävät eniten 

heikoimmassa asemassa olevia 

 

Health in All Policies (HiAP) – EU-inspirerad policy; 

”…which targets the key social determinants of health 

through integrated policy response across relevant policy 

areas.” 

 

Ruotsalainen hyvinvointiparadoksi– miten köyhyyttä ja 

haavoittuvuutta on käsitelty sotien jälkeen nopeasti 

rakennetussa hyvinvointimallissa 



Kestääkö pohjoismainen 

hyvinvointimalli? 
• Taloudellisesti;                 Valtio on rikkaampi kuin 

    koskaan 

• Työllisyys;                  Pysyvä työttömyys ja  

    erillaistuminen 

• Tulonsiirrot;         Kolme vuosikymmentä, jolloin 

    epätasa-arvoisuus on  

    lisääntynyt 

 

• Köyhyys ja & ekskluusio     Voimistunut huomio  

    ulkopuolisiin 

 

• Hyvinvointijärjestelmän  Voimistuvat mallit  

     toimintakyky  mukaan otettujen ja   

    poissuljettujen välillä 

                                                   


