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Mitä väestöryhmät ovat? 

Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat 
kuuluvansa: 

 

• Perhe & suku 

• Ammattiryhmät 

• Vähemmistöryhmät 

• Kielelliset ja kulttuuriset ryhmät 

• Ikäryhmät 

• Harrasteryhmät 
 

 



Listaa 3 väestöryhmää, joihin 
olet kontaktissa ja voit 

vaikuttaa työsi kautta ja/ tai 
henkilökohtaisesti 

 



Väestösuhde? 

 

 

 

 

 



Mistä muodostuvat asenteet kunnassa? 
 

Yleinen 
asenneilmasto 

kunnassa 

Kaupungin 
virkamiehet 
> kuntalaiset 

Media 

-> mihin sävyyn 
uutisoidaan/ 
uutiskärki? 

-> kenen ääntä 
kuullaan? 

Asenteet 
vähemmistö-

ryhmiä 
kohtaan 

Päättäjien rooli 

-> onko 
päätöksenteko 

inklusiivista 

-> tunnistetaanko 
monimuotoisuus

? 

Miten 
asenteisiin 

vaikutetaan? 
Kuka? 



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET: Asenteet 

 

- Miten asenteet vaikuttavat kuntalaisten 
turvallisuuden tunteeseen?  

- Millainen asenneilmapiiri kunnassanne on? 

- Mitkä tekijät vaikuttavat asenteisiin?  

- Voitko oman työsi kautta tai henkilökohtaisesti 
vaikuttaa asenneilmapiiriin? Miten? 



Mitkä tekijät luovat turvallisuutta? 

Luottamus 

Rakenteet, 
esim. lait, 

poliisi, 
neuvonta-

palvelut jne. 

Sovitut säännöt 
ja niiden 

noudattaminen 

Kokemus 
ja 

osaaminen 

Ei pelkoa 
syrjinnästä, 

vihapuheesta, 
viharikoksista. 



HYVÄT VÄESTÖSUHTEET: Turvallisuus 

 

- Onko kuntasi mielestäsi turvallinen?  

- Tunnistatko ryhmiä, joiden kokemus 
tuvallisuudesta on heikompi kuin muiden? 

- Millä tavalla voit toiminnallasi edistää eri 
ryhmien kokemaa turvallisuutta? 

 

 



Miten vuorovaikutus vaikuttaa kaikkeen? 

Yksilöiden ja 
väestöryhmien 

välinen  
vuorovaikutus 

Vuorovaikutus  
muokkaa 

asenteitamme   

 Tuttuus 
lisää 

turvallisuu
den 

tunnetta 

 
Osallisuuden 

kokemus 
syntyy 

kontaktissa 
muiden 
kanssa 

Millaiset 
edellytykset 
vuorovaiku-

tukselle 
luomme? ? 
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HYVÄT VÄESTÖSUHTEET : Vuorovaikutus 

 

- Mitä vuorovaikutuksellisia kanavia eri väestöryhmillä 
on keskenään?  

- Missä vuorovaikutusta syntyy kuntalaisten 
keskuudessa?  

- Kuinka kunnan eri toimialat voivat edistää 
vuorovaikutusta? Millaisia hyviä käytäntöjä tunnistat? 

- Mitä keinoja sinulla on väestöryhmien välisen 
vuorovaikutuksen edistämiseen? 

 



Miksi osallisuus vahvistaa väestösuhteita? 

Kokemus oman 
elämän hallinnasta 

Merkitykselli-
syyden 

kokemus 

Demokratia 
ja läpinä-

kyvyys 

Monet 
osallisuuden 

muodot Kaikkien 
osallisuus 
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HYVÄT VÄESTÖSUHTEET: Osallisuus ja 
vaikuttaminen 

- Vallitseeko kuntalaisten keskuudessa luottamusta 
demokratiaan ja poliittisiin toimijoihin?   

- Millaisia vaikuttamismahdollisuuksia kuntalaisilla 
on eri toimialoilla?  

- Mitkä tekijät vaikuttavat eri väestöryhmien 
osallistumismahdollisuuksiin? 

- Miten voit edistää työssäsi/ henkilökohtaisesti eri 
väestöryhmiin kuuluvien kuntalaisen osallisuutta? 

 

 

 



Asenteet 
• Avoimuus tärkeätä 
• Mitä kärjistyneempi ilmapiiri, sitä turvattomampi ilmapiiri 
• Oman elämäntilanteen vaikutus suhtautumisessa toisiin 
• Median roolin 
• Maailman nopea muutosvauhti 
• Kotka: asenneilmapiiriryhmä 
• Vaikuttaa ammattiryhmiin kohdistuviin asenteisiin 
• Oman esimerkin antaminen 
• Johdon rooli (kunnan poliittiset vaikuttajat ja esiintyminen 

medioissa) 
• Järjestää kohtaamistilaisuuksia 
• Kouluissa tilaisuuksia kohtaamisia nuorille ja vanhemmille 
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Turvallisuus 
• Iäkkäiden turvattomuus erilaista asuinalueista riippuen 
• Syrjäytymisvaarassa olevien ja työttömien turvallisuuden 

tunne 
• Kaupungin koko ja rakenne vaikuttaa kuntalaisten 

turvallisuuden tunteeseen 
• Tiedon merkitys 
• Ostoskeskukset ja nuoret: julkisten tilojen käyttö yhteisten 

sääntöjen kautta (Pasaatti –ostoskeskus/ Kotka) 
• Yksin syrjäseuduilla asuvat: hätätilanteisiin reagointi 

riittävässä ajassa 
• Asukkaille välitettävän tiedon tärkeys alueelle muuttavien 

vähemmistöjen edustajien suhteen 

15 



Vuorovaikutus 
• Kaupunkisuunnittelussa huomioidaan eri väestöryhmien 

yhteen tuominen 
• Vuorovaikutuksen laatu tärkeää 
• Nuorten vuorovaikutusympäristöjen ymmärtäminen 
• Seurakunnassa kohdataan ihmisiä – kohtaavatko ihmiset 

toisiaan? 
• Marttaliiton aktiivisuus vuorovaikutuksen lisäämiseksi 
• Tapahtumien hyödyntäminen kunnan toimintojen esittelyssä 
• Asukasraadit ja –yhdistykset tärkeitä 
• Ajoitus oleellista: missä vaiheessa kansalaiset pääsevät 

oikeasti vaikuttamaan (usein näennäistä) 
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Osallisuus 
• Sähköinen tiedonvälitys ei tavoita kaikkia 
• Osallistuminen vaati tietoa: kuntalaisten tulee tietää 

mitä kunnassa tapahtuu 
• Asumisen eristäytyneisyys vaikuttaa 

osallisuusmahdollisuuksiin 
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