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Mistä alueellinen eriytyminen johtuu?
Makrotaso

• Globaalit talouden ja työmarkkinoiden prosessit sekä kriisit
• Tuloerojen ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu
• Hyvinvointivaltio- ja asuntopoliittinen malli

Paikallinen
taso

• Historialliset juonteet ja maantieteeliset
olosuhteet
• Asuntokanta ja sen sijainti
• instituutioiden ja verkostojen toiminta

Mikrotaso

• Kotitalouksien valinnat
asuntomarkkinoilla
• Asumispreferenssit
• Muuttoliike keskeisessä roolissa

positiivista

Maahanmuuttajien alueellinen keskittyminen
Integraation vahvistuminen
Oman etnisen ryhmän tuoma
tuki ja turvallisuus
Helpottaa saapuvien
maahanmuuttajien
sopeutumista
Riittävä asukaspohja:

- Mahdollistaa mm. yhdistysten
perustamista ja edun valvontaa
sekä uskonnon harjoittamista
Sosiaaliseen nousuun ei liity
välttämättä asuinpaikan vaihtoa

Vähäiset kontaktit paikalliseen
väestöön
Kielellisten valmiuksien
hankkimisen vaikeutuminen
Työmarkkinoille ja
koulutukseen pääsy voi
vaikeutua
Kokemus yhteiskunnan
ulkopuolella olemisesta
Etnisen ryhmän eristäytyminen
ja oman ryhmän sisäisen
kontrollin liiallinen
voimistuminen

negatiivista

- Luo kysyntää etnisille
kaupoille ja tuotteille sekä
parantaa yrittäjyyden
mahdollisuuksia

Integraation vaikeutuminen

Lähiömellakat näkyvien ongelmien äärimuoto
• Kokemus osattomuudesta
yhteiskuntaan
• Demokratiavaje
• Nuorten näköalattomuus
• Anomisen yhteisön piirteet
- Vaatii sytykkeen – poliisin toiminta
- Ja kasvualustan – vihamielinen
ilmapiiri
- Tanska Ghettolisten
- Ruotsi Utsatta områden

Entä Suomi? Kyteekö lähiöissä aikapommi?
Turvattomuuden tunne ja havainnot sosiaalisesta epäjärjestyksestä ovat yleisempiä
alueilla, joilla on matala tulotaso ja korkea työttömyysaste
• Levottomaksi koettu asuinympäristö on yhteydessä muuttoaikeisiin
• Kuitenkin valtaosa kokee asuinalueensa turvalliseksi
• Väkivallan uhka ei liity niinkään katuväkivaltaan
• Alueen itsenäinen vaikutus kuitenkin vähäinen – ei tue sosiaalisen
disintegraation teoriaa
• Ei sosiaalisesti yksipuolisia alueita tai etnisiä enklaaveja
• Muutos on ollut ”hallitun hidasta ja kokoista”ja verrattain tasapainoisessa
kaupunkirakenteessa tapahtuvaa
• Kuitenkin nuorten syrjäytymisriskit ja kahtiajako jo varhain
• Hallitsemattomat muutokset?

Miten vaikuttaa alueelliseen eriytymiseen ja sen seurauksiin?
• Kansallisen tason politiikkatoimenpiteet:
tulonjako-, työllisyys-, koulutus- ja
asuntopolitiikka
• Entä segregaatio?
• Yhdyskuntasuunnittelu ja
asuntopolitiikka: sosiaalinen
sekoittaminen
• Asunnonjaon pelisäännöt ja yhteistyö
asuntomarkkinatoimijoiden välillä
• Alueiden vetovoimaisuudesta
huolehtiminen ml. lähipalvelut ja -koulut
• Kotouttaminen
• Syrjinnän vastaiset toimenpiteet
• Tutkimus, monitorointi ja paikallisten
verkostojen kuuleminen

Ennaltaehkäisevät

Negatiivisia
vaikutuksia
rajoittavat

Hallintaa ja
positiivisia
puolia tukevat

• Kotouttaminen alueella:
”vastaanottopalvelut” ja yhden luukun
palvelupisteet
• Nuorten tukeminen
• Viranomais/paikallistoimija-verkoston
voimavarat
• Jalkautuminen
• Sosiaalityö
• Sosiaalisen isännöinnin mallit
• Poliisi lähiyhteisössä
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Kiitos!

