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Johtava asiantuntija Reijo Väärälä 

Sosiaalinen kaupunkien strategioissa 

Johdanto 

Sosiaali- ja terveyspoliittiset kysymykset ovat nousseet tavanomaista enemmän julkiseen 

keskusteluun kunta- ja palvelurakennehankkeiden myötä. Karkeasti pelkistäen puheena ovat olleet 

kuitenkin vain palveluita koskevat rakenteelliset ja hallinnolliset kysymykset. Viittaukset 

sosiaalisiin muutoksiin sekä hyvinvointivaltion reformointiin tai säilyttämiseen ovat jääneet vain 

viittauksiksi. Prosessi ei ole synnyttänyt kovin laajaa keskustelua sosiaalipolitiikan suunnasta. Ne 

ilmiöt ja prosessit, mitkä synnyttävät palvelutarpeita ja ihmisten sosiaalisia ongelmia, ovat jääneet 

vähälle huomiolle. 

Keskustelu kunta- ja palvelurakennehankkeiden ympärillä on ollut eräällä tavalla myös 

varjonyrkkeilyä ja peruskysymysten väistelyä. Uudistusten lähtökohtana ovat olleet kuntien 

vaikeudet selvitä uudenlaisissa paineissa. Paineita ovat aiheuttaneet globaalitalouden kuristusote, 

kuntien lisääntyvät velvoitteet ja kuntalaisten muuttuvat tarpeet. Kunta on asukkaidensa 

itsehallinnollinen yhteisö, joka toimii myös politiikan pelikenttänä. Historiallisesti muodostuneet 

poliittiset jaot noudattelevat myös kuntatyyppejä ja kuntarakenteita, jolloin kuntarakenteen muutos 

merkitsee myös valtasuhteiden muutosta ja demokraattisen päätöksentekoprosessin 

uudelleenjärjestelyjä. Tässä suhteessa kyse on aidosti poliittisesta uudistusprosessista. (vrt. 

Loikkanen 2012, 68) 

Kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen kytkeytyminen toisistaan 

riippuviksi prosesseiksi on ollut ristiriitaista ja hämmentävää.  Palvelut ovat keskeinen osa 

kuntapolitiikkaa. Kuntien taloudellinen ja toiminnallinen kantokyky on sidoksissa palveluihin. 

Kunnalla on paljon myös muita merkityksiä, niin aineellisia kuin aineettomiakin.  Nykyisen 

kuntarakenteen perusta on kiinni agraarin Suomen perinteessä. Uudistusta koskevat analyysit ovat 

vältelleet kysymystä siitä, mikä rooli kaupungeilla on tässä kokonaisuudessa. Väittelyt ovat 

koskeneet koko ajan enemmän pienten kuntien selviytymistä. Väestömuutokset osoittavat 

kuitenkin, että olennaiset palvelurakennetta koskevat kysymykset tullaan ratkomaan urbaaneissa 

ympäristöissä. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan sosiaalisen kysymyksen asemaa kaupunkien strategisissa 

suunnitelmissa. Tarkoitus on pohtia sitä, millä tavalla kaupungit tunnistavat ja määrittelevät ne 

keskeiset sosiaaliset kysymykset, jotka ansaitsevat tulla mainituksi kaupunkien omissa 

kaupunkistrategioissa. Kirjoituksessa sivutaan myös laajempaa kaupunkipoliittista pohdintaa ja 

siihen liittyen valtion ohjaavaa roolia kaupunkipolitiikassa. Kirjoitus perustuu laajempaan 

selvitykseen kuuden kaupungin kaupunkistrategioista. 
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Käytän tässä tietoisesti käsitettä sosiaalinen määrittelemättä sitä kovin tarkasti. (Vrt. Helne ym. 

2003) Taustalla on ajatus siitä, että sosiaalipoliittinen keskustelu on kapeutumassa ja ennestään 

laajoille sosiaalipoliittisille teemoille tarjotaan hyvin marginaalisia rooleja. Kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksessa suunnittelun ytimessä ovat olleet lähinnä terveyspoliittiset, 

sairaanhoitoon liittyvät kysymykset ja sosiaalista on tarkasteltu vain niiltä osin mitä liittymiä sillä 

on terveydenhuoltoon. Kuntatason strategisen suunnittelun keskiössä tulisi kuitenkin olla laajat 

sosiaalipoliittiset kysymykset ja niiden liittymät kunnan elinvoimaan ja ihmisten arkipäivän 

järjestymiseen. Omassa käsitteistössä laaja sosiaalinen tai sosiaalipoliittinen käsite pitää sisällään 

sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvät asiat, terveyspolitiikan, asuntopolitiikan, koulutuspolitiikan 

osittain ja työvoimapolitiikan.  

Tässä artikkelissa en arvioi strategioiden yleistä merkitystä kaupunkien suunnittelussa. Otan 

strategiat annettuina suunnitteluasiakirjoina. Olen täsmentänyt joitakin teemoja keskustelemalla 

kunkin kaupungin johdon ja strategisesta suunnittelusta vastaavien virkamiesten kanssa. 

Kaupungistuminen 

Suurin osa maailman väestöstä elää kaupungeissa. Urbanisoituminen kiihtyy edelleen erityisesti 

Aasiassa ja Afrikassa. YK:n ennusteen mukaan vuonna 2050 lähes 70% maailman väestöstä asuu 

kaupungeissa. Vastaavasti Euroopassa ennustetaan 83 % väestöstä asuvan kaupungeissa vuonna 

2050.(World Urbanization Prospects, The 2011 revision, http://esa.un.org/unup) 

Kullakin maanosalla ja valtiolla kaupungistuminen etenee sen omista historiallisista lähtökohdista. 

Eurooppalainen kaupungistuminen on vahvasti sidoksissa maanosan talouden ja kulttuurin 

kehitykseen, liikenteeseen, arkkitehtuuriin ja elämäntapoihin. Eurooppalaista kehitystä sävyttävät 

myös valtioiden vahvat roolit kaupunkien kehittämisessä. (Vrt. World and European Sustainable 

Cities 2010) Pohjoisamerikkalaisessa kehityksessä taas korostuvat moninaisesti kulttuurien 

sekoittumiset mm. suuren siirtolaisuuden seurauksena sekä Eurooppaa heikompi liittovaltion rooli 

kaupunkipolitiikassa. Aasialaisessa kaupunkikehityksessä näkyvät taas hyvin monenlaiset ajalliset 

kerrostumat sekä nykyinen, paikoin räjähdysmäinen kaupunkirakenteen kehitys. Kiinan nykyinen 

nousu luo aivan uudenlaisia kaupunkikeskittymiä hämmästyttävän lyhyessä ajassa.  

Suomi on pieni eurooppalainen valtio, jonka alueellinen kehitys on pitkään nojautunut haja-

asutukseen. Vasta viime vuosikymmenten aikana on vahvemmin voimistunut muiden maiden 

kaltainen kaupungistuminen. Yli kaksi kolmasosa väestöstä asuu jo kaupunkimaisissa oloissa. 

(Tilastokeskus/Väestörakenne, päivitetty 16.3.2012) On kuitenkin otettava huomioon se, että monet 

Suomen kaupungit ovat syntyneet enemmänkin hallinnollisista, kuntapoliittisista ratkaisuista kuin 

varsinaisesta urbanisoitumisesta. Suomen viivästynyttä urbanisoitumista on selitetty mm. 

sodanjälkeisellä Karjalan siirtoväen asuttamisella maaseudulle sekä Ruotsiin muutolla. Kuten 

Heikki A. Loikkanen on todennut, viimeksi mainitut ja heidän jälkeläisensä puuttuvat Suomen 

kaupungeista, he asuvat Ruotsin kaupungeissa (Loikkanen 2012, 69). Varhaisemmin 

kaupunkioikeudet myönnettiin lähinnä kaupankäynnin helpottamiseksi ja valtion ja kaupungin 

tehtävien uudelleenjakamiseksi. Nykyisin tätä merkitystä ei enää ole, vaan kaupungiksi 

julistautuminen tapahtuu enemmänkin imagosyistä.  



3 

 

Kaupunkipolitiikan muotoutuminen 

Valtion ohjaaman suomalaisen kaupunkipolitiikan juuret ovat melko nuoret. Vasta oikeastaan 90-

luvun puolivälistä lähtien on otettu haparoivia askelmia kaupunkien kehittämiseksi. Osin tätä on 

vauhdittanut Suomen liittyminen Euroopan Unioniin. (Ks. Kaupunkitutkimus Suomessa, TEM 

27/2008 ja Kaupungit kurkottavat 2010 -luvulle, TEM 12/2009) Pääministeri Jyrki Kataisen 

hallitusohjelmassa kaupunkipolitiikka on saanut aikaisempaa merkittävämmän aseman. Ohjelmassa 

määritellään aluksi kaupunkien uudenlaista roolia alueellaan: 

Kaupunkiseudut toimivat vahvoina alueidensa vetureina, monipuolisina ja kansainvälisesti 

kilpailukykyisinä elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristöinä sekä työssäkäyntialueina. Seudut 

tasapainottavat aluerakennetta ja toimivat maan sisäisessä työnjaossa omiin vahvuuksiinsa 

erikoistuneina alueina. Keskuskaupunkien roolia ja vaikuttavuutta oman alueensa kestävälle 

hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle vahvistetaan. 

Hallitusohjelmassa painotetaan sopimusperustaista kaupunkipolitiikkaa: 

Jatketaan sopimusperusteista kaupunkiseutupolitiikkaa, jolla valtio, yliopistot, 

ammattikorkeakoulut, kaupunkiseudut ja elinkeinokehitysyhtiöt sopivat alueen pitkäjänteisistä 

kehittämistoimista. Aie- ja kasvusopimuspolitiikkaa tehdään suurissa kaupunkikeskuksissa koko 

maassa. Sopimuksilla ohjataan maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja yhdyskuntarakenteen 

tiivistymiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Myös alueiden sosiaalinen eheys otetaan 

huomioon ja kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkiköyhyyden ehkäisyyn. 

Hallitusohjelman pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut Kaupunkipolitiikan 

toimenpideohjelman vuosille 2012-2015. Ohjelman toteuttamiseksi on luotu useita 

kaupunkipolitiikkaa tukevia työryhmiä. Hallituksen sisällä kaupunkipolitiikan koordinaatiosta 

vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Metropolipolitiikasta vastaa ympäristöministeriö. 

Kaupunkien merkitys uudenlaisena urbanisoituneena keskittymänä suomalaisessa 

kuntajärjestelmässä on korostumassa. Kaupunkikeskittymät ovat muodostumassa myös maaseudun 

kehittämisen elinehdoksi. Pienet kunnat eivät kykene enää kehittymään riippumattomina elleivät ne 

saa tukea ja vetoapua alueen kaupungeilta. 

Sami Moisio on kuvannut väitöskirjassaan (Moisio 2012) Suomen tilasuhteiden säätelyä toisen 

maailmansodan jälkeen. Hänen mukaan Suomi eli itsenäistymisestä 1950-luvun lopulle areaalisen 

valtion vaiheessa. 1960-luvulta 1990-luvun alkuun elettiin hajautetun hyvinvointivaltion aikaa. 

1990 luvulla siirryttiin vähitellen hajautetun kilpailuvaltion aikaan. Nyt tuo vaihe on joutunut 

haastetuksi ja elämme hajautetun kilpailuvaltion ja metropolivaltion saumakohdassa. Moision 

kriittinen analyysi kuvaa metropolivaltion käsitteen sisältävän mukautumista globalisoituvan 

talouden ehtoihin ja edellyttävän uudenlaisen teknologian ja innovaatioiden kautta rakentuvan 

metropolialueiden hallintastrategiaa. Suomen tapauksessa kyse on Moision mukaan aluerakenteen 

keskittymisestä 5-7 kilpailukykyiseen alueeseen (ss. 305-312). 

Kuntapolitiikka ja kaupunkipolitiikka ovat vahvasti sidoksissa poliittiseen historiaan ja politiikan 

rakenteisiin. Puolueiden valtasuhteet ovat monilta osin ankkuroituneet historiallisesti 
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muodostuneisiin kuntarakenteisiin. Kansallisessa poliittisessa ohjauksessa liikkumavarat arvioidaan 

usein sen mukaan missä määrin ne vaikuttavat näihin valtasuhteisiin. Tämä on tullut selkeästi esille 

mm. kunta- ja palvelurakennehankkeessa. Kuntarakenteisiin puuttuminen on jäänyt osittain 

valtarakenteiden vangiksi. (Vrt. Lehto 2012, 290-300) 

Kaupungistuminen muuttaa myös kuntien ja valtion suhteita. Kunnallinen itsehallinto on syntynyt 

ja saanut muotonsa maaseutumaisen Suomen oloissa. Paikallisen itsehallintoyksikön valtiollinen 

ohjaus muuttui 90-luvulla puiteohjaukseksi. Osasyynä tähän olivat kansallisvaltion politiikan 

laajempi muutos, mutta myös kaupungistuminen ja kuntajärjestelmän muutos. Erityisesti 2010-

luvulla on ollut nähtävissä se, että vahvojen kaupunkikeskittymien syntyminen lisää myös niiden 

omaa tosiasiallista valtaa ja muuttaa siten vahvojen keskuskaupunkien itsehallinnon perustaa entistä 

vahvemmaksi. Koko kuntakentän osalta näin ei voida sanoa, sillä kilpailutalouden vahvistuminen 

kaventaa kuntien liikkumavaraa ja samalla kuntien mahdollisuudet tulojen hankintaan kaventuvat. 

(Vrt. Lehto 2012) Valtion puolella tämä synnyttää tarpeen arvioida uudelleen kansallisen ohjauksen 

muotoja ja sisältöjä. Kestävyysvajeretoriikan myötä myös kaupungit kytketään entistä tiiviimmin 

osaksi valtiontalouden sääntelyä. (Vrt. Valtioneuvoston Rakennepoliittinen ohjelma talouden 

kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeenkuromiseksi 

29.8.2013) 

Kaupunkipolitiikka etsii koko ajan muotoaan. Sen sidokset liittyvät moniin eri lähteisiin. Yhtäältä 

kysymys on edellä mainituista poliittisten valtasuhteiden pelistä ja uudelleenjärjestymisestä. 

Toisaalta kyse on kaupunkien erilaisten vahvuuksien pohjalle rakentuvasta kilpailukyvyn 

vahvistamisesta. Kilpailupolitiikan areenana ei nähdä vain omaa maata, vaan yhä enemmän myös 

Eurooppa ja koko maailma. Kilpailulle perustuva ajattelu on sitoutunut erityisesti 

elinkeinopolitiikkaan ja sitä tukeviin suunnitelmiin mm. liikennepolitiikassa, kaupunkien 

vetovoimatekijöiden tunnistamisessa jne.. Vahva sidos elinkeinopolitiikkaan ja talouteen on 

ymmärrettävää. Onhan kyse elämisen edellytyksistä ja perusrakenteista. Moniaineksisen 

kaupunkipolitiikan kannalta on merkityksellistä se, miten elinkeinot ja talous nähdään osana muuta 

kehittämistyötä ja millaiset ovat kaupunkisuunnittelun eri tekijöiden suhteet. 

Heikkoja signaaleja on näkyvissä myös siitä, että kaupunkien sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät 

voisivat nousta keskeisiksi kaupunkipolitiikassa. Monissa kaupungeissa elinvoimaiset kulttuuriset 

tekijät on nähty keskeisinä vetovoimatekijöinä. Kaupunkien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys 

ovat yhä kiinnostavampia ja tärkeämpiä kysymyksiä. Nämä nostavat esille myös pohdinnat 

kilpailun ja yhteistyön suhteista. Yksipuolisesti yritystoiminnan tukemiseen keskittyvät 

kilpailupolitiikan vahvistaminen tuo mukanaan myös ei-aiottuja seurauksia. Yritysten elinkaari voi 

olla usein melko lyhyt ja yritysten lopettamistilanteet ovat usein ”suunnittelemattomia” ja 

yllätyksellisiä. Ne tuovat mukanaan uudenlaiset taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat. Näin 

sosiaalinen kytkeytyy käänteisesti osaksi elinkeinopolitiikkaa. Viime aikojen esimerkit Nokian 

vetäytymisestä Salosta ja Oulusta osoittavat sen, kuinka haavoittuvaa elinkeinopolitiikka voi olla. 

Sosiaalinen on mielletty osana kaupunkipolitiikkaa eräänlaisena hyvinvointipolitiikan käänteisinä 

jäämäongelmina ja nimenomaan ongelmana. Sosiaalisten tekijöiden ymmärtäminen laajempana, 

ihmisten elämänpiiriä ja elämäntapoja jäsentävänä tekijänä ei vielä näy kovin hyvin 
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kaupunkipolitiikassa. Sosiaalista kysymystä on tarkasteltu asunnottomuuden, työttömyyden ja 

köyhyyden ja rikollisuuden sekä turvattomuuden ilmentymänä. Kysymykset siitä, miten maankäyttö 

ja kaavoitus vaikuttavat perhe-elämän organisoitumiseen, sukupuolten ja sukupolvien suhteisiin ja 

miten eri sektoreiden yhteistoiminnalla voidaan vaikuttaa siihen, että väestön tarvitsemien 

palvelujen tarve ei kasva, eivät ole olleet vahvasti esillä. Kaupunkien koon kasvaessa ja poliittisen 

kentän muuttuessa kysymykset kaupungin avoimuudesta ja ihmisten osallisuudesta nousevat esille. 

Osallisuus on usein liian ohut termi kuvaamaan sitä, kuinka tärkeää on se, että kaupungin toiminta 

on ihmisten kokemana luottamusta herättävää. 

Viime vuosina on lisääntynyt tietoisuus kaupunkien merkityksestä ekologisessa kehityksessä. Kyse 

ei ole vain ilmastomuutoksen aiheuttamasta herätyksestä, vaan myös laajemmasta rakennetun 

ympäristön ja luonnon suhteesta. Samoin kysymys on siitä, miten taloudellinen, tekninen, 

sosiaalinen ja kulttuurinen kytkeytyvät kaupunkiyhteisön ekologiaan. Sosiaalisen ja ekologisen 

kestävyyden pulmat nostavat yhä vahvemmin esiin tarpeen uudistaa kaupunkien suunnittelua ja 

kehittämistä toiminnallisena kokonaisuutena, jossa kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen. 

Mitä sosiaalinen voisi olla kaupunkipolitiikassa? 

Sosiaalista käsitteenä tai sosiaalipoliittista näkökulmana voidaan tarkastella kaupunkipolitiikassa 

monella eri tasolla. Perinteisesti suunnitteluasiakirjoissa sosiaalinen pelkistyy hyvinvoinnin 

käänteiseksi puoleksi, syrjäytymisen torjunnaksi, työttömyyden lieventämiseksi, 

asunnottomuusongelmien ratkaisuksi tai segregaation torjunnaksi. Tällöin kyse on siitä, kuinka 

hyvin kaupunkiyhteisö kykenee poistamaan tai lieventämään sosiaalisia ongelmia. Nämä asiat ovat 

sinänsä välttämättömiä ja tärkeitä, mutta ne ovat sosiaalisen kehityksen kannalta riittämättömiä. Jos 

kaupunkiyhteisöä tarkastellaan toimivana kokonaisuutena, niin näkökulma sosiaaliseen laajenee. 

Kaupunkikeskuksen suhdetta ympäröivään maaseutuun voidaan tarkastella myös sosiaalisena ja 

kulttuurisena ilmiönä. Laajemmalla alueella asuvien ihmisten kannalta on merkityksellistä se, onko 

kaupunkikeskus kiinnostava, luottamusta herättävä ja ihmisten omaa selviytymistä ja toimintaa 

tukeva. Kyse voi olla hyvin monenlaisista ihmisten elämänpiiriin ja arkeen kuuluvista asioista; 

turvallisuus, liikkuminen, koulut, päiväkodit, urheilutilat, lähipalvelut, kulttuuri ja kaupunkimainen 

elämäntapa kiinnostuksen kohteena. 

Kaupunkia sosiaalisena ja toiminnallisena tilana voidaan tarkastella myös sosiaalisen pääoman 

käsitteellä. Putnamin (2000) ehdottamat luottamus, kommunikaatio ja normit kuvaavat 

tavanomaisia sosiaalisia ongelmia laajemmin sitä, mitä kriteereitä yhteisön toimivuudessa voidaan 

nähdä.  Maankäytössä, kaupunkirakentamisessa, kaavoituksessa sekä arkkitehtuurissa tunnetaan jo 

aika hyvin se, että kaikilla näillä tekijöillä voidaan rakentaa joko suljettuja tai avoimia yhteisöjä. 

Kaikilla näillä voidaan vaikuttaa siihen miten ihmisten keskinäinen arki järjestyy. Näin syntyvät 

monella tavalla kiinnostavat sosiaaliset prosessit, joita ei välttämättä kaupunkistrategioissa ja 

kaupunkipolitiikassa tunnisteta. 

Sosiaalista voidaan tarkastella myös sosiaalisten prosessien ja palveluprosessien ilmiönä. Kyse on 

tällöin siitä, millä tavalla kaupunkisuunnittelussa kyetään tunnistamaan ja ennakoimaan sosiaalisia 

prosesseja ja erityisesti sosiaalisten ongelmien syntymistä. Tavanomaisessa suunnittelussa on usein 

ongelmana se, että ihmisten palvelutarpeita tarkastellaan omalakisena, jossain syntyvinä tarpeina, 
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mutta palvelutarpeiden syntymiseen liittyviä prosesseja ei tunneta. Ratkaisut tuottavat tällöin lisää 

tavanomaisia palveluja tai ongelmien kärjistymistä ilman palveluja. Esimerkiksi lastensuojelua 

koskevat suunnitelmat ja päätökset tuottavat lisää samaa palvelua kuin ennenkin. 

Lastensuojelutarpeen syntyminen ja perheiden ja lasten pahoinvoinnin lisääntyminen ovat 

monimutkaisia prosesseja, joihin voidaan vaikuttaa prosessin kaikissa vaiheissa. Kiinnostus 

palvelutarpeita synnyttäviin prosesseihin voi synnyttää aivan uudenlaisia tarpeita eri sektoreiden 

yhteiseen toimintaan. Se voi johtaa myös uudenlaiseen ajatteluun ja toimintaan perheiden tuen 

järjestämiseksi. 

Vastaavalla tavalla tiedetään, että mm. ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidossa ja kehittämisessä 

saattaa liikuntasektorilla, kulttuurilla ja liikenteen palveluilla olla usein merkittävämpi asema kuin 

sosiaali- ja terveyssektorilla. Ihmisten arkiset tarpeet eivät välttämättä jäsenny viranomaisten 

työnjaon mukaan. 

Kaupunkiseudun rooli alueensa veturina 

Suomalaisessa kaupunkipolitiikassa on viime vuosina noussut yhä keskeisemmäksi asiaksi 

kaupunkiseutujen rooli omalla alueellaan. Tämän ns. veturiroolin korostaminen kuvastaa hyvin 

meidän kaupungistumiskehityksen vaihetta. Kaupunkiseutujen keskuskaupungin ja 

ympäristökuntien suhteet ovat usein hyvin jännitteiset (Hytönen ym, 2011) Edelleen on olemassa 

alueita, joissa keskuskaupunki nähdään uhkana. Asenne kuvastaa enemmänkin huolta poliittisista 

valtasuhteista. Kyse voi olla myös erilaisista poliittisista linjauksista mm. maankäytössä ja 

kaavoituksessa (hajarakentaminen, tiivis rakentaminen), koulutuspolitiikassa sekä 

terveydenhuollossa. 

Kunta- ja palvelurakenne -hankkeessa uuden kuntarakenteen keskeisenä pyrkimyksenä on ollut 

luoda vahvoja peruskuntia, joiden taloudellinen kantokyky on riittävän vahva. Keskustelussa ei ole 

vielä noussut riittävän vahvasti esille se, että jo nyt useat kaupunkiseudut rakentuvat siten, että 

keskuskaupunki toimii alueen vahvana peruskuntana. Kuntien rooli ja vahvuus vaihtelevat, mutta 

voidaan perustellusti väittää, että suomalainen kaupunkikehitys on johtamassa juuri siihen, että 

kaupunkiseutujen keskuskaupungeista muodostuu ennen pitkää Suomen kuntajärjestelmän runko.  

Pääkaupunkiseudun ja 16 muun kaupunkiseudun tuli ns. paras -puitelain pohjalta laatia edellisen 

hallituksen aikana suunnitelma siitä, miten seudulla parannetaan maankäytön, asumisen, liikenteen 

ja rajat ylittävien palvelujen käyttöä. Yhteensä 19 seutua laati suunnitelman. Suunnitelmat arvioitiin 

asiantuntijaryhmässä Kuntaliiton koordinoimana. Loppuyhteenvedossa arvioitsijat toteavat, että 

suunnitelmien laatiminen on pääosin edistänyt kuntien yhteistyötä. Prosessissa on myös noussut 

esille alueen sisäisiä jännitteitä, kuntien välistä kilpailua ja luottamuspulaa. Kuntakohtaiset intressit 

ylittävät vielä seudulliset intressit. Kuntien suunnitelmissa pääpaino oli maankäytössä ja 

liikenteessä. Asumista ja palveluja koskevat näkökohdat jäivät usein melko vähälle huomiolle. 

(Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti 2008). Laajemmin koko paras -

prosessiin liittyvää arviointia on tehty ns. Arttu -tutkimusprosessissa. (ks. mm. Hytönen, Akkila, 

Mäntysalo 2011) 
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Kilpailu hyvistä asukkaista, veronmaksajista, on luonut monien keskuskaupunkien ympärille 

keinotekoisen kuntarakenteen, jossa ympäristökunnat hyötyvät keskuskaupungin vetovoimasta. 

Tällainen hallinnollinen peli on lukinnut keskustelun kaupunkiseudun yhteisestä kehittämisestä. 

Timo Aron (2013) selvitys eräiden kaupunkiseutujen tilanteesta osoittaa, että tällaisessa 

keskuskaupungin ja ympäristökuntien asetelmassa liikkuvat myös merkittävät taloudelliset edut. 

Mitä on sosiaalisesti kestävä kaupunkipolitiikka 

Sosiaalinen kestävyys kaupunkispesifisenä kysymyksenä on vielä melko määrittelemätön. Yritykset 

määritellä yleisellä tasolla sosiaalinen kestävyys on todettu usein vaikeaksi ja tulokset ovat olleet 

yleisiä ja epämääräisiä. (Kts. Näkökulmia sosiaaliseen kestävyyteen 2009, Alila ym. 2011). 

Useimmiten sosiaalista kestävyyttä on tarkasteltu joko taloudelliselle tai ekologiselle kestävyydelle 

alisteisena.  Kestävyyden yleiset, kansalliset edellytykset luodaan valtiollisella politiikalla. 

Paikalliset ratkaisut liittyvät kuntien yleisiin velvoitteisiin huolehtia palveluista ja kansalaisten 

hyvinvoinnin tukemisesta. 

Kestävyys viittaa yleensä pitkään aikajänteeseen, mikä taas sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta 

korostaa ihmisten mahdollisuuksia oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja riskinottoon (mm. 

asumisessa, koulutuksessa jne.). Pitkällä aikavälillä kyse on ylisukupolvisten sitoumusten 

luotettavuudesta ja eräällä tavalla sukupolvisopimusten kestävyydestä ja luotettavuudesta. 

Aikajänteen lisäksi sosiaalinen kestävyys liittyy usein hyvinvointia tukevien eri tekijöiden ja 

sektoreiden parempaan yhteistyöhön. Tällöin mm. suunnittelussa korostetaan taloudellisten, 

sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden tasapainoista suhdetta. Näillä eri tekijöillä nähdään usein 

olevan ns. bumerangivaikutuksia tai vaikutukset muodostavat monimutkaisen kehän. Näin ollen 

investoinnit sosiaaliseen saattavat lyhyellä tähtäyksellä vaikuttaa taloudessa kustannuksilta, mutta 

vaikutuskehien kautta ne voivat palautua ennen pitkää säästöinä ja taloudellisina voittoina. 

Eri puolilla maailmaa on kehitelty suunnittelustrategioita ja malleja, joilla kaupunkitasolla etsitään 

välineitä sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseen. Tunnetuimpia lienee Kanadan Vancouverin 

ratkaisut 2010 talviolympialaisten kynnyksellä. Samoin Barnabyn ja Richmondin suunnittelumallit 

on mainittu esimerkkeinä. Britanniassa Cardiffin kaupunki on rakentanut useiden vuosien ajan 

kestävän suunnittelun malleja.  Samoin Australiassa on useissa kaupungeissa kehitelty sosiaalisesti 

kestävän kaupunkisuunnittelun malleja. Liam Kavanagh (2009) on vertaillut Uuden Seelannin 

Aucklannin, Australian Brisbanen, Kanadan Vancouverin ja Itävallan Wienin pyrkimyksiä rakentaa 

kestävää kehitystä. Viitaten Scottin (2001) analyysiin kaupunkiseutujen kehityksestä Kavanagh 

toteaa, että kuluvalla vuosisadalla kaupunkiseudut voivat kasvaa kansallisvaltioita tärkeämmiksi, 

koska niillä on tärkeä rooli taloudellisen kilpailukyvyn edistämisessä ja säilyttämisessä. 

Kaupunkien tuotantokapasiteetti ei ole tärkein tekijä niiden kilpailukyvyssä, vaan niiden sosiaalinen 

kestävyys. (Ks. myös Cuthill 2009) 

Edellä mainittujen kaupunkien suunnittelussa sosiaalisen kestävyyden kannalta ehkä tärkein tekijä 

on se, että kaiken suunnittelun keskeinen kysymys on se, kenen kaupunkia suunnitellaan? Uuden 

Seelannin kulttuurissa vastausta on haettu yksinkertaisesti nimeämällä suunnittelun keskiöön 

ihminen. Tämä tuntuu luonnollisesti itsestään selvyydeltä, mutta siihen sisältyy myös suunnittelun 

orientaation ja suunnittelun organisoinnin kannalta tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä, jotka eivät 
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ole vain juhlapuheiden fraaseja.  Ihminen keskiöön–teesi kääntää perinteisen organisaatiolähtöisen 

suunnittelun kysymykset pohdinnaksi siitä, miten ihmisten arki kaupunkiseudulla organisoituu. 

Samoin se nostaa esiin pulmat siitä, miten ihmisten osallisuus heidän oman ympäristönsä 

suunnitteluun järjestetään. Sosiaalinen kysymys saa tällöin paljon laajemman kontekstin ja sisällön, 

mikä taas muuttaa suunnittelun ideologiaa järjestelmäkeskeisyydestä ja rakennekeskeisyydestä 

ihmiskeskeisyyteen ja kaupungin asukkaita ja heidän arkeaan tukevaan suuntaan. Auckland on 

mainittu yhtenä maailman parhaista kaupungeista ”asuttavuuden” kannalta. Kaupungin aluehallinto 

on asettanut 30 vuodelle ulottuvat kestävyystavoitteet ja muutostavoitteet. (Kavanagh 2009) 

 Kaupunkipolitiikka ja kaupunkistrategioiden sisältö 

Suomalainen kaupunkipolitiikka on ammentanut kehittämisideansa kansainvälisestä keskustelusta, 

jossa maaperänä on ollut paljolti metropolien kasvuun liittyvät kysymykset. Nämä kysymykset ovat 

liittyneet yhä tiiviimmin globaalin talouden toimintaehtojen määrittämään kilpailupolitiikkaan. 

Kaupunkien menestymisen ehtona on nähty pärjääminen kansainvälistyvässä kilpailussa. 1990-

luvulta kummunnut ajatus siitä, että kaupunkiseutujen kehitys ja kehittäminen perustuvat tietoon, 

osaamiseen ja innovatiivisuuteen sekä hyvään paikalliseen yhteistyöhön ja globaaleihin 

verkostoihin, näyttää edelleen vain vahvistuvan (Sotarauta & Kostiainen 2008,75). 

Suomen kaupunkirakenne on muuttumassa, mutta edelleen meillä on vain yksi alue, jota 

varovaisesti voi kutsua mittakaavaltaan metropoliksi. Eri kriteereiden mukaan meillä on 5-7 

sellaista keskuskaupunkia, joiden toiminnallinen rakenne ja elämäntapa oikeuttavat puhumaan 

kaupungista. Noin 20-30 maakuntien keskuskaupunkia ovat eurooppalaisessa mittakaavassa melko 

pieniä keskittymiä, joissa sekoittuvat pieni urbaani ydin ja maaseudun taajamarakenne. Tässä 

suhteessa kaupunkikehitys on meillä vielä nuorta ja pienimittakaavaista. 

Kaupunkipolitiikan etsintä niin politiikan, tieteen kuin praktisen suunnittelun alueellakin on ollut 

pääosin aluesuunnittelun ja elinkeinopolitiikan asiantuntijoiden käsissä. Laajassa mielessä 

sosiaalinen näkökulma (sosio-kulttuurinen näkökulma) on ollut useimmiten mukana toteamuksena 

”otetaan myös huomioon”. Sosiaalisen nostaminen sivuroolista näkyville ei ole ollut myöskään 

sosiaalipoliitikkojen agendalla kovin vahvana. 

Moision metropolivaltio-käsite kuvannee melko hyvin sitä kehityskulkua, mitä kohti 

aluekehittämisessä mennään. Aluerakenteen keskittäminen muutamaan keskeiseen alueeseen ja 

sopeutuminen globaalin kilpailun vaatimuksiin jättävät vähän tilaa muunlaisille kehittämispoluille.  

Elämme edelleen hajautetun kilpailuvaltion aikaa, mikä ei Moision mukaan ole puhdasverinen 

uusliberaali kilpailuvaltio, vaan suomalainen versio valtion avaamisesta ja samaan aikaan jatkuvasta 

julkisesta säätelystä, kuten alueiden eroja tasaamaan pyrkivästä aluepolitiikasta. Samalla 

hyvinvointiin viittaava argumentointi on Suomessa yhä aivan keskeinen osa poliittisen hallinnan 

kieltä (Moisio 2012, 306-307). 

Huolimatta hyvinvointia ja hyvinvointivaltiota koskeviin viittauksiin kaupunkipoliittinen keskustelu 

tunnistaa heikosti sen suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointipolitiikan perinteen, jolla juuri tällä 

hetkellä pärjätään myös kansainvälisellä areenalla melko hyvin. Castellsin ja Himasen raportti 
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(2002) maamme teknologisesta uudistumisesta ja sen yhteydestä sosiaaliseen rakenteeseen kuvasi 

aika osuvasti sitä, kuinka tärkeitä elementtejä taloudelliselle ja teknologiselle kehitykselle ovat 

olleet kattava sosiaaliturva, ilmainen koulutus ja tasa-arvoa korostava yhteiskuntapolitiikka. (vrt. 

Hämäläinen ja Heiskala 2004)   

Kansainväliset vertailut koulusaavutuksista, aikuisten lukutaidosta, maan taloudellisesta 

kilpailukyvystä sekä tutkimukset kaupunkien vähäisestä segregaatiosta antavat vahvoja viestejä 

siitä, kuinka tärkeässä asemassa kilpailukyvyn kannalta ovat vahvat sosiaaliset perusrakenteet. 

Kaupunkispesifi kehittämistyö on Suomessa vielä melko nuorta. Kansallisen politiikan 

paikallistasolle suuntautuva ohjaus ei kovin paljon erottele tavoitteita kuntakoon mukaan. Riippuen 

kulloisistakin poliittisista valtasuhteista kaupunkipolitiikka saa sijansa hallitusohjelmassa ja sitä 

tarkentavissa ohjelma-asiakirjoissa. Vahvin ohjausinstrumentti on edelleen kansallinen 

lainsäädäntö. Se luo myös kaupungeissa perustan ja kehikon sille miten kaupunkia kehitetään ja 

mitkä ovat kaupungin perustehtävät. Edellä läpikäydyssä analyysissä on nostettu esille myös 

kaupunkien riippuvuuden kasvu kansallisesta talouden säätelystä. Kuntatalous ja siten myös 

kaupunkien talous on erityisesti nyt kansallisten rakenteellisten päätösten jälkeen valtion tiukassa 

kontrollissa. Tämä on johtamassa äärimmäisissä tapauksissa palveluiden karsimiseen ja henkilöstön 

irtisanomisiin. 

Kaupunkipolitiikan keskeiset tavoitteet ovat alusta lähtien koskettaneet elinkeino- ja 

elinvoimapolitiikkaa. Tätä kautta keskeisiä ja koko ajan vahvistuneita teemoja ovat olleet 

kaupunkien kilpailukyvyn vahvistaminen ja innovaatioiden edistäminen. Kuntarakenteiden 

muutospaineiden kasvaessa ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymykset nousseet myös 

keskeisiksi. Asuinalueita koskevat rakenteelliset ja sosiaaliset kysymykset ovat kulkeneet 

kaupunkipolitiikan mukana lähiöiden perusparannuskysymyksinä sekä asunnottomuuden 

vähentämisen kysymyksinä. Laajemmat sosiaalipoliittiset kehittämiskysymykset ovat kansallisessa 

ohjauksessa saaneet sijansa eräällä tavalla negaatioiden kautta. Ohjauksessa ei ole muotoutunut 

hyvinvointipoliittisia tavoitteita, vaan tavoitteet ovat suuntautuneet työttömyyden, 

asunnottomuuden ja syrjäytymisen torjuntaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä 

keskusteluun ovat nousseet myös palvelurakennetta koskevat tavoitteet. 

Kaupunkipolitiikan kansallisen ohjauksen peruslähtökohdat on määritelty kunkin hallituksen 

ohjelmassa. Tätä kautta kaupunkipolitiikan koordinaatiosta ja johtamisesta vastaavalla ministerillä 

ja ministeriöllä on eräällä tavalla hallituksen valtakirja asettaa tarkemmat tavoitteet. Suomalaisessa 

kaupunkipoliittisessa keskustelussa on pidetty tärkeänä sitä, että kaupungin elinkeinopoliittiset ja 

taloudelliset perusrakenteet ovat kunnossa. Tämä on ymmärrettävä lähtökohta. Toisaalta jo 80-

luvulta vahvistunut poliittinen virtaus, erimuotoisine uusliberalistisine painotuksin on kytkenyt 

elinkeinopoliittiset ja taloudelliset kysymykset globaalin kilpailun virtauksiin ja tätä kautta myös 

kuntien ja kaupunkien taloudellista perustaa koskevat kysymykset ovat tulleet eräällä tavalla 

omalakisiksi ja itsestäänselvyyksiksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on mm. valtiovarainministeriön 

virkamiesten kehittelemä konsepti kestävyysvajeesta. Kyseisen asian käsittely on ohjannut 

keskustelun entistä tiukemmin talouden ympärille eikä esimerkiksi sosiaalista kestävyyttä ole 

haluttu nostaa taloudellisen kestävyyden rinnalle, vaikka asiat ovat toisiaan ruokkivia. 
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Kaupunkipolitiikan ohjauksessa sosiaalipoliittiset, koulutuspoliittiset ja kulttuuripoliittiset 

kysymykset ovat olleet sivuroolissa. Sektoriministeriöiden kaupunkipolitiikkaa koskeva ohjaus on 

toteutunut vahvimmin oman sektorilainsäädännön ja ohjelmien kautta. Näiden avulla on kyetty 

säilyttämään puhevalta paikallisen sosio-kulttuurisen kehityksen ohjaamisessa. Samalla kyseisen 

alan toimijat ovat paikallistasolla saaneet tuen omalle toiminnalleen.   

Maailmantalouden ja eurooppalaisen talouden nykyinen taantuma on muuttanut kaupunkien 

strategisen suunnittelun peruslähtökohtia. Vuodesta 2012 alkaen on tapahtunut radikaaleja 

muutoksia kaupunkien elinkeinojen perustassa. Sekä perinteisen raskaan teollisuuden alueella että 

uuden teknologian alueella tapahtuneet supistukset ovat iskeneet moniin kaupunkeihin raskaasti. 

Samaan aikaan valtiontalouden heikentyneiden näkymien vuoksi kiristykset kuntatalouteen on 

pudottanut pohjan aiemmilta kuntien budjeteilta. Tämä heijastuu luonnollisesti myös kaupunkien 

strategiseen suunnitteluun. 

Kaupunkistrategiat ovat melko yleisellä tasolla. Usein ne kertovat todellisuudessa vain sen, mitä 

joka tapauksessa muutoinkin tehdään. Niin sanottuja ilkeitä ongelmia vältellään. (vrt. Helin & 

Möttönen2012) Monilta osin strategioita täydentävät alakohtaiset ohjelmat, valtuustosopimukset, ja 

luonnollisesti vuosittaiset tulo- ja menoarviot.  

Strategiatarkastelujen lähtökohtana on ollut kansallisen politiikan luomat kehykset. 

Itsehallinnollisella kaupungilla on toimintaympäristönä osin itse luodut olosuhteet, mutta 

valtiollinen politiikka vaikuttaa keskeisesti ihmisten toimintamahdollisuuksiin. Kaupungilla 

itsellään on laaja itsenäisyys ja mahdollisuus kehittää toimintoja haluamaansa suuntaan. Olen 

kuvannut kaupunkia ennen kaikkea ihmisten yhteisönä, minkä vuoksi strategisen suunnittelun 

avainkysymys on, kenen kaupunkia suunnittelemme? Onko kaupunki siis todellakin ihmisten 

yhteisö vai onko se vain globaalin kilpailun näyttämö? Puheena olevat kysymykset avaavat myös 

keskustelun demokratiasta strategisen suunnittelun lähtökohtana. 

Sotarauta ja Kostiainen (2008,85) toteavat, että jos vielä 90-luvulla kysyttiin mistä kaupungit oikein 

kilpailevat, niin 2000-luvulla vastaus on jo selvä: kaupungit kilpailevat globaalilla ja kansallisella 

tasolla liikkuvista materiaalisista ja inhimillisistä resursseista (osaajista, rahasta, huomiosta, 

yrityksistä…). Sekä visioinneissa että strategisten tavoitteiden tasolla kaupunkien keskeiset käsitteet 

ovat kilpailukykyinen kaupunki, innovatiivisuus, elinvoimainen kaupunki, yrittäjäystävällinen 

kaupunki. Jos arvioidaan kaupungin selviytymistä alueen tuotannollisen perustan muutoksissa, niin 

edellä mainitut tavoitteet ja painopisteet ovat aiheellisia ja ymmärrettäviä. Jos taas strateginen 

suunnittelu pyrkii katsomaan nykyhetkeä ja selviytymistä pidemmälle, jopa ylisukupolvisesti, on 

näkökulma edellä olevalta pohjalta aika kapea. Elinkeino- ja elinvoimapolitiikan sekä 

kilpailukykyideologian vahva asema strategisessa suunnittelussa perustuu osittain ns. trickle down-

ajatteluun, jonka mukaan kilpailukykyisen huipun tukeminen tihkuu vähitellen myös tavallisen 

kansan ja köyhien hyödyksi.    

Se, että suunnittelun painopisteitä ja tavoitteita tulisi katsoa laajemmasta perspektiivistä, ei sulje 

pois sitä, että kaupungin on tärkeä tukea politiikkatoimia, jotka vahvistavat kaupungin elinkeinojen 

perustaa, luovat pohjaa innovaatioille ja synnyttävät uutta yritystoimintaa. Sen sijaan keskeisimmät 
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pulmat strategisen suunnittelun kannalta ovat tavoitteiden ja painopisteiden keskinäisissä suhteissa 

ja niiden integroinneissa. 

Tavoitteiden keskinäinen integrointi on puutteellista ja erityisesti kaupungin sosiaalisen perustan 

vahvistamiseen liittyvät tavoitteet ovat puutteellisia ja huomattavan kapea-alaisia. Tällöin 

taloudelliset ja kilpailukykyä perustelevat tavoitteet jäävät kapea-alaisiksi ja hallitseviksi. 

Kaupunkistrategiat eivät tunnista kovin hyvin sitä, että kyse on ihmisyhteisöstä ja asukkaiden 

kaupungista. Strateginen suunnittelu irtaantuu helposti omiin suunnittelusfääreihin. Sennet (2013) 

on korostanut sitä, että nykyinen teknologinen kehitys mahdollistaa yhä paremmin sen, että sen 

sijasta, että kaupunkisuunnittelua tekevät arkkitehdit ja virkamiehet, sitä tekevät asukkaat itse 

osallistumalla kaupunkinsa luomiseen.  

Jos kaupungin strategian keskeisin painopiste ja tavoite on tukea kilpailukykyisen elinkeinoelämän 

ja sitä kautta kaupungin elinvoiman vahvistumista, niin mitä se käytännössä edellyttää? 

Strategioissa keskeisinä tekijöinä mainitaan tällöin mm. elinkeinoelämän uudistamisen tukeminen ja 

elinkeinoelämän monipuolistaminen, elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittäminen, 

innovaatiopolitiikan tukeminen, kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen, osaavan työvoiman 

saatavuudesta huolehtiminen ja työpaikkojen luominen, tonttitarjonnan lisääminen sekä 

saavutettavuudesta ja logistiikasta huolehtiminen. Kaikki nämä ovat tärkeitä kaupungin 

perustoimintoja, mutta tärkeä kysymys on se, miten nämä kytkeytyvät muuhun 

kaupunkisuunnitteluun ja muihin perusrakenteisiin? Ovatko nämä kysymykset itsenäisiä, vailla 

yhteyksiä kaupungin sosiaaliseen perusrakenteeseen? Kysymysten taustalla on oletus siitä, että 

kaupunki ei voi tyytyä katsomaan vain lyhyen tähtäyksen kilpailuetua ja menestystä globaaleilla 

markkinoilla. Kaupungin strategisen suunnittelun keskeisten tavoitteiden tulisi kertoa pitkän 

tähtäyksen pyrkimyksistä ja jopa ylisukupolvisista sosiaalisesti kestävistä tavoitteista. 

Reijo Miettinen (2013, 194) tuo strategiseen keskusteluun hiukan yllättäviä, tärkeitä näkökulmia. 

Hänen mukaan tietoon perustuvassa hyvinvointivaltiossa, joka painottaa innovaatiopolitiikan 

merkitystä, lasten koulutuksella ja osallisuudella kehittyvät osaaminen ja kyvykkyys muodostavat 

perustan aikuisuuden työelämän interaktiiviselle oppimiselle ja demokratialle, joka edistää 

innovaatioita. Vastaavasti jos lasten varhaiskasvatuksessa ja perusasteen koulutuksessa lyödään 

laimin joitakin lasten hyvän kehityksen kannalta olennaisia asioita, on niitä vaikea kompensoida 

aikuisiässä. Tähän liittyy läheisesti myös se, että sekä kansallisen tason että paikallisen tason 

innovaatiopolitiikan suunnittelussa vallitsee hyvin elitistinen näkemys, jossa suunnittelijoiden 

joukko on usein valikoitunut ja sulkeutunut joukko ja jossa osaajina ja koulutettavina ovat vain 

yliopistotason ja ammattikorkeakoulutason osaajat.  

Sosiaalinen ja sosiaalipoliittinen mielletään käsitteinä helposti liian sektorisidonnaiseksi ja näin 

ollen kapeasti. Koulutus, osaaminen ja inhimilliseen suorituskykyyn liittyvät tekijät jäävät helposti 

sosiaalisen ulkopuolelle. Koulutuksen PISA-tutkimukset ovat virittäneet jossakin määrin pohdintaa 

siitä, mikä merkitys laajoilla hyvinvointipoliittisilla toimilla voi olla oppimisedellytyksiin ja 

oppimistuloksiin. Gösta Esping-Andersen (2009, 115) toteaa: ”Koska kognitiiviset (ja ei-

kognitiiviset) kyvyt vaikuttavat koulumenestykseen ja siten myös aikuisiän mahdollisuuksiin, 
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politiikan haasteena tulisi olla varmistaa vahva alku kaikille lapsille. Hyvä investointi lapsiimme 

tuottaa laajat vaikutukset sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle.” 

Osaamisen ja kyvykkyyden perustan kehittyminen lapsuudessa liittää koulutukselliset ja 

opetukselliset kysymykset tiiviisti osaksi sosiaalisia kysymyksiä. Lasten kehittymisedellytykset 

eivät tietenkään ole vain koulutusjärjestelmän kysymyksiä. Lukuisat tutkimukset kasvuolosuhteiden 

merkityksestä todistavat, että sosiaaliset ongelmat, köyhyys ja puuttuva perheen tuki voivat 

kumuloitua myöhemmin oppimisvaikeuksina ja sosiaalisina ongelmina ja tätä kautta ne kasautuvat 

yhteiskunnallisiksi ongelmiksi. Lapsiperheiden köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen ja riittävän 

varhaiset perhepoliittiset toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä lasten myöhemmän kasvun kannalta. 

Näin ollen sosiaalisen kestävyyden rakentamisen kannalta, ja innovaatio- ja kilpailukykypolitiikan 

kannalta myös paikalliset toimet perheiden ja lasten tukemisessa ovat tärkeitä.  

Edellä olevan pohjalta olisi tärkeätä nähdä strategisen suunnittelun painopisteet ja tavoitteet 

laajemman sosiaalipoliittisen kehyksen valossa. Sosiaalipoliittiset tavoitteet pelkistyvät 

suunnitelmissa keskusteluiksi palvelujen rakenteellisista uudistuksista tai köyhyyden ja 

syrjäytymisen torjunnasta. Palvelutarpeita synnyttävistä prosesseista on ohut kuva. Strategiset 

tavoitteet jäävät tällöin nykyisen palvelujärjestelmän inkrementaalisiksi paikkailuksi. Tämän sijasta 

kaupungin pitkän ajan strategisen kilpailukyvyn olennaisiksi elementeiksi voisi muodostua 

tasapainoisesti elinkeinopolitiikka/elinvoimapolitiikka, kaupungin sosiaalista perustaa vahvistava 

varhaiskasvatus ja perusopetus sekä lasten ja perheiden tukipolitiikka. Kaikkea tätä tukee myös 

jatkuvasti kehittyvät avoimet osallistumismahdollisuudet. 

Laaja sosiaalipoliittinen näkemys ei pysähdy vain lapsiin ja perheisiin, vaan kyse on koko sosio-

kulttuurisen perusrakenteen ja kaupungin aineellista perustaa tukevien rakenteiden ja toimintojen 

liittymäkohtien tunnistamisesta ja investoinneista sosio-kulttuuriseen perustaan. Kyse on siis 

sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetus- ja kulttuuripalvelujen, liikunnan jne. tasaveroisesta 

kumppanuudesta elinvoimapolitiikan ja kaupunkitalouden suunnittelun kanssa. 

Hyvinvointivaltiota koskevassa sosiaalipoliittisessa keskustelussa on 90-luvulta lähtien noussut 

esiin kysymys sosiaalisista investoinneista. Keskustelun ulottuvuudet ovat kosketelleet köyhien 

kehittyvien maiden politiikkaa (Sen 1999), Britannian kokemuksia erityisesti New Labourin 

kaudella (Giddens 1998) sekä Pohjoismaiden reformeja (Kosonen 1998). Keskustelun ytimessä on 

ollut kunkin valtion kansallinen politiikka. Kansallisen politiikan keskeisenä näyttämönä ovat 

paikallishallinnot ja Suomessa kunnat. Sipilän (2011,370) mukaan sosiaalisen investoinnin 

paradigma tekee näkyväksi yhden osan hyvinvointipolitiikan ja talouden väistämättömästä 

yhteydestä. Se tarjoaa uusliberalismin sijaan optimistista visiota hyvinvointipolitiikan 

mahdollisuudesta, ajatusta, ettei institutionaalista hyvinvointivaltiota tarvitse hylätä, vaan sitä 

voidaan virittää uudelleen. Rikkaiden maiden poliitikot ja keskiluokkaistuneet kansalaiset voivat 

suostua näkemään sosiaalipolitiikan pitkän tähtäyksen investointina. 

Miettisen (emt.) esille nostamat argumentit lapsuuden kehitysvaiheiden tukemisesta, 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lapsi- ja perhepalveluiden merkityksestä inhimillisen 
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pääoman kehittämisessä tukevat sosiaalisen investoinnin teesejä. Inhimillisen pääoman kehityksellä 

on suuri merkitys sosiaalisen pääoman kehittymiselle yhteisöissä. 

Sosiaaliset investoinnit olivat näkyvästi esillä myös Euroopan Unionin tiedonannossa helmikuussa 

20013. Komission lehdistötiedotteen (Euroopan komissio, Lehdistötiedote 20.2.2013) mukaan, 

”Sosiaaliset investoinnit – komissio kehottaa jäsenvaltioita keskittymään kasvuun ja sosiaaliseen 

yhteenkuuluvuuteen”. Komissio kertoi, että Euroopan komissio on kehottanut jäsenvaltioita 

asettamaan sosiaaliset investoinnit etusijalle ja nykyaikaistamaan hyvinvointiyhteiskuntiaan. Tämä 

tarkoittaa komission mukaan paremmin toimivia aktiivisen osallisuuden strategioita sekä 

sosiaalipolitiikkaan suunnattujen varojen tehokkaampaa ja vaikuttavampaa käyttöä.  Sosiaali- ja 

osallisuusasioista vastaava komissaari Andor täsmensi omalta osaltaan komission kantaa 

toteamalla: ”Sosiaaliset investoinnit ovat avainasemassa, jos haluamme selviytyä tästä kriisistä 

vahvempina, yhtenäisempinä ja kilpailukykyisempinä. Jäsenvaltioiden on  -  budjettirajoitteidensa 

puitteissa - keskitettävä jatkossa investointeja inhimilliseen pääomaan ja sosiaaliseen 

yhteenkuuluvuuteen. Tällä voidaan saada aikaan todellista eroa, jos halutaan edistyä Eurooppa 

2020 –strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Tänään tehtävillä sosiaalisilla investoinneilla 

ehkäistään jäsenvaltioiden paljon suurempia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia 

tulevaisuudessa.”     

Taloudellisen taantuman oloissa näkökulmat kapeutuvat ja perspektiivit lyhenevät. Mitä pidempään 

taantuma jatkuu sitä enemmän ilmapiiri kyynistyy ja pessimistit saavat valtaa. Samaan aikaan 

kasvavat paineet nähdä pidemmälle tulevaisuuteen. Talouspuheen rinnalla kasvaa huoli myös siitä, 

mikä merkitys tehtävillä ratkaisuilla on sosiaaliseen kestävyyteen. Nouseeko sosiaalinen 

keskusteluun kustannuksina ja säästökohteena vai nähdäänkö sen luonne kauaskantoisena 

sosiaalisena investointina. Paradoksaalista on se, että usein rajut säästökuurit vain lykkäävät 

kustannuksia tulevaan. Kaupunkien strategisissa suunnitelmissa puhutaan kestävyyden teemasta, 

mutta sillä viitataan useimmiten talouteen ja ympäristöön. Sosiaalisen kestävyyden teemat eivät 

julkilausuttuna juurikaan tule esille suunnitelmissa.  
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