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Huonon polarisaation torjuminen monimuotoisuutta 
tukemalla – vs. yhteisyyden vahvistaminen

• Yleishavainto: Sosiaalinen kestävyys on hankalaa saattaa 
strategiseksi päämääräksi ja muotoilla tavoitteiksi. Sen 
edistämisen strategiset linjaukset eivät ole helposti 
muotoiltavissa. 

• Tällä hetkellä esim. valtiolla tähän liittyviä kokonaisuuksia on 
kestävä kaupunki-ohjelma, jolla halutaan houkutella kuntia ja 
muita toimijoita tekemään konkreettisia, sosiaalisen 
kestävyyden tekoja. 

| 2.6.2020 Sivu 3



| ©Kuntoutussäätiö 

Huonon polarisaation torjuminen monimuotoisuutta 
tukemalla – vs. yhteisyyden vahvistaminen

• Akuutti tilanne: tämän hetkisessä kriisissä on 
tunnistettu uudenlaista syrjintää. Arjen 
kokemukset ovat erilaistuneet. 

• Polarisaatio ei noudata välttämättä eikä kaikilta osin 
perinteisiä jakolinjoja; hyvätuloiset – pientuloiset; 
kantasuomalaiset – muut jne. 
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Huonon polarisaation torjuminen monimuotoisuutta 
tukemalla – vs. yhteisyyden vahvistaminen

• Uusiin polarisaation muotoihin pitäisi pystyä 
tarttumaan. On edelleen tärkeää, että sosiaalinen 
tasavertaisuus toteutuisi mahdollisimman hyvin 
yhteiskunnassa. 

• Samalla tärkeä näkökulma on monimuotoisuus; se 
on tärkeä arvo ja päämäärä yhteiskunnassa. 

• Kansallisen kaupunkistrategian laadinnan 
yhteydessä esille ovat nousseet erityisesti nuoret ja 
naiset. 
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Huonon polarisaation torjuminen monimuotoisuutta 
tukemalla – vs. yhteisyyden vahvistaminen

• Yhteiskunnan tila haastaa ihmisten ja yhteisöjen 
muuntojoustavuutta. 

• Koronaepidemia on (hyvä) esimerkki tästä. Asiat ja 
tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti. Miten 
näihin muutoksiin tartutaan, miten niitä 
hyödynnetään? Miten muutoksissa toimitaan 
joustavasti?
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Mitä tämä voisi tarkoittaa alue- ja 
naapurustotyölle? 

• Mihin uusiin jakolinjoihin tulisi kiinnittää huomiota niin, että 
monimuotoisuus ja sosiaalinen yhdenvertaisuus toteutuisivat 
nykyistä paremmin? 

• Entä miten naapurusto- ja aluetyössä voidaan kasvattaa omaa 
muuntojoustavuutta – kykyä ennakoida ja tarttua ilmiöihinja
tehdä se riittävän varhain? 

• Voisiko naapurusto- ja aluetyön kantavaksi teemaksi ottaa 
monimuotoisuuden tukemisen/mahdollistamisen? 

• Olisiko niin, että esimerkiksi järjestöissä ja 
kansalaisyhteiskunnassa laajasti on kyky tunnistaa heikkoja 
signaaleja; ts. toimia muuntojoustavasti, esim. 
eriarvoistumiskehityksessä?  Voisimmeko hyödyntää järjestöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan resursseja entistä paremmin? 
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Kiitos ja ihanaa kesää kaikille! 


