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ESIPUHE

Taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään?

Tämä julkaisu on kokoelma puheenvuoroista, jotka pidettiin Taipuuko 
sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään? -juhlaseminaarissa maaliskuun 30. 
päivänä 2006. Juhlaseminaari oli järjestetty sosiaalijohtaja Aulikki Kanano-
jan jäädessä eläkkeelle Helsingin sosiaalivirastosta. 

Julkaisuun ei suinkaan ole saatu kaikkia seminaarissa lausuttuja sanoja 
ja puheenvuoroja. Mukana ovat vain ne, jotka olivat puhujien kannalta 
suhteellisen vaivattomasti saatettavissa kirjoitetuiksi teksteiksi. Olemme 
halunneet säilyttää tekstien alkuperäisen muodon aloitus- ja/tai kiitossa-
noineen.

Artikkelien ja puheenvuorojen yhteinen nimittäjä – tai oikeammin nimi 
– on Aulikki Kananoja. Hänen toimintansa sosiaalipoliittisena vaikuttajana 
ja sosiaalityön uudistajana on säteillyt moneen suuntaan, viime vuosina 
lähinnä Helsingin ja metropolialueen sosiaalisektorin kehittämiseen Hel-
singin sosiaalijohtajana. 
 
Julkaisun kirjoittajat edustavat Aulikki Kananojalle tärkeitä foorumeja. 
Mukana on yhteistyökumppaneita niin kunnallispolitiikan kuin tutkimuk-
sen, kehittämisen ja arviointiosaamisenkin alueilta. Kirjan päättää Aulikki 
Kananojan kokoava artikkeli, joka suoranaisimmin liittyy seminaarin otsik-
koon ja joka suurkaupungin sosiaalijohtajan perspektiivistä tarjoaa lukijoille 
pohdittavaksi monia kiinnostavia kysymyksenasetteluja. 

Kysymys siitä, taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään, on haastava 
ja herättävä. Valtiollinen sosiaalipolitiikka on keskiarvojen ja suurten linja-
usten sosiaalisen turvan politiikkaa, joka ei aina pysty ottamaan huomioon 
paikallisia väestön erityispiirteitä. Tällainen ”normaliteettipolitiikka” on 
aiheuttanut jännitteitä Helsingin ja valtion välissä suhteissa. Onko niin 



että suomalaisessa kaupunkipolitiikassa ei ole vieläkään päästy sellaisesta 
asetelmasta jossa kunnat näkevät itsessä valtionhallinnollisia tehtäviä 
toteuttavina etäispäätteinä? Vai pitäisikö kaupunki ajatella uudestaan 
siten että julkisen vallan lisäksi ja ohella kaupungin toimijoina nähtäisiin 
myös erilaisia ryhmiä ja instituutioita, täynnä erilaisia sosiaalisia voimia ja 
vastavoimia? 

Tämän julkaisun avulla Heikki Waris -instituutti haluaa kiittää sen joh-
toryhmän puheenjohtajaa näkemyksellisestä tavasta luotsata instituutti 
kirkkaille vesille kaupunkisosiaalityön kehittämisessä.

Kiitos Aulikki!
Heidi Hållman
Erja Saurama
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OHJELMA
30.3.2006

ALEKSANTERIN TEATTERI

klo 12.00–12.10 Seminaarin avaus
 sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Astrid Gartz

klo 12.10–12.30 Pääkaupunkiseudun erityispiirteitä ja vahvuustekijöitä
 johtaja Eero Holstila

klo 12.30–13.00 Yliopisto ja sosiaaliala sosiaalisten innovaatioiden
 synnyttäjänä
 prosessori Mirja Satka

klo 13.00–13.15 Varhainen tuki lasten kasvuolojen riskialueilla
 arviointipäällikkö Petteri Paasio

klo 13.15–13.30 Päihderiippuvaisten jälkikuntoutus ammattituen ja
 vertaistuen yhteistyönä 
 johtaja Mikko Tamminen

klo 14.00–14.15 Praksis – sosiaalista muutostyötä yliopiston ja sosiaa-
 liviraston rajakäytäntönä
 lehtori Laura Yliruka

klo 14.15–14.50 Turvallisuuden ja muutoksen paradoksi urbaanin so-
 siaalipolitiikan suuntaajana
 sosiaalijohtaja Aulikki Kananoja

klo 14.50–15.00 Seminaarin päätös
 perhepalvelujohtaja Raili Metsälä

Tilaisuuden juonsivat Allan Hasari ja Marja-Riitta Kilponen
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Astrid Gartz
sosiaalilautakunnan puheenjohtaja
Helsinki

HYVÄT LÄSNÄOLIJAT !

Tämän juhlaseminaarin ohjelma heijastaa Aulikki Kananojan toimintaa 
kunnallisen sosiaalipolitiikan ja ennen kaikkea urbaanin sosiaalipolitiikan 
edelläkävijänä. Hänen yhteistyönsä yliopisto- ja tiedemaailman kanssa on 
ollut tiivistä. Aulikki on hyödyntänyt sekä tutkimustuloksia että käytännön 
työstä saatuja kokemuksia kehittäessään kunnallisia palveluja.

Pääkaupungilla on viimeisten runsaan kuuden vuoden aikana ollut sosiaali-
johtaja, joka väsymättä on tuonut esille sen tosiasian, että suurkaupunki ei 
mahdu keskiarvoihin. Vahvuuksien ja mahdollisuuksien ohella suurkaupun-
ki voi, kuten Aulikki on sanonut, olla myös yksinäisyyden, syrjäytymisen 
ja turvattomuuden tyyssija. Hän on huomauttanut, että keskimääräisin 
toimenpitein ei auteta kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Tiedämme, että Helsinki pitkään oli sosiaalisesti suhteellisen ehyt kaupunki, 
mutta 90-luvun lamavuosista lähtien meillä on ollut kaupunginosia, joissa 
on keskimääräistä enemmän työttömyyttä, köyhyyttä, päihdeongelmia, 
mielenterveysongelmia ja lastensuojeluongelmia. Tiedämme myös, että 
syrjäytymisongelmat usein siirtyvät sukupolvelta toiselle. Varhainen tuki 
ja ennaltaehkäisevä toiminta ovat siksi entistä tärkeämpiä.

Aulikki Kananojan työ sosiaalijohtajana on alusta loppuun saakka ollut 
muutosjohtamista. Sosiaaliviraston organisaatio on muuttunut – toimin-
nan peruslähtökohtana on nyt ihmisen elämänkaari. Samaan aikaan myös 
ajattelutavat ja työkäytännöt ovat muuttuneet. Virasto ei enää ole vain 
palvelutehdas vaan toiminnan lähtökohtana on kuntalaisten elämänedel-
lytysten ja toimintamahdollisuuksien turvaaminen ja parantaminen. 
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Aulikki on monessa asiassa ollut aikaansa edellä. Hän puhui jo 90-luvulla 
toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista. Taloudelliset mittarit eivät kerro 
siitä, miten toiminta on parantanut kuntalaisten elinoloja ja toimintakykyä. 
Tuottavuutta ei voida tarkastella irrallaan vaikuttavuudesta. Sosiaalivirasto 
tekee pioneerityötä kehittäessään vaikuttavuuden arviointikeinoja.

Helsingin sosiaalijohtajan työ on usein epäkiitollinen tehtävä. Olen ihaillen 
seurannut miten rakentavasti Aulikki suhtautuu epäoikeudenmukaiseenkin 
kritiikkiin. Hän ymmärtää jopa ymmärtämättömyyttä. Kun toimintaa ei ole 
voitu sopeuttaa liian ahtaisiin, annettuihin talousarvioraameihin, kuulee 
sanottavan, että sosiaaliviraston talous on ongelma. Harva kriitikko vai-
vautuu tarkastelemaan kokonaiskustannusten kehitystä. Toiminnan kustan-
nukset ovat olleet laskusuunnassa jo useamman vuoden ajan ja Helsingin 
asukaskohtaiset sosiaalimenot ovat viimeisten vuosien aikana kasvaneet 
vähemmän kuin eräiden muiden suurten kuntien menot.

Luottamushenkilönä olen huomannut, että Aulikki arvostaa kunnallista 
demokratiaa ja kuntaa yhteisen vastuun toteuttajaorganisaationa.

Aulikki, sosiaalilautakunnan puolesta kiitän sinua hyvästä yhteistyöstä. 
Olet kuunnellut meitä – silloinkin kun neuvomme ovat perustuneet aika 
olemattomille tiedoille. Me olemme oppineet paljon sinulta. Kiitos!
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Mirja Satka
professori 
Helsingin yliopisto

YLIOPISTO JA SOSIAALIALA 
SOSIAALISTEN INNOVAATIOIDEN 
SYNNYTTÄJINÄ

Hallinnon ja tutkimuksen suhde 

Kun Jorma Sipilä (1979) kuvasi hallinnon ja tutkijoiden suhteita, hän to-
disti omiin kokemuksiinsa vedoten, ettei 1970-luvun hallinto arvostanut 
tieteen tuloksia ongelmien ratkaisemisessa. Hänen mukaansa tämä johtui 
siitä, että tutkijat eivät olleet kiinnostuneita hallinnon kysymyksenasette-
lusta eivätkä vastanneet hallinnon esittämiin kysymyksiin. Sipilän mukaan 
tutkijat tapasivat keskittyä liian laajoihin taustakysymyksiin hallinnon 
näkökulmasta. Silloinkin kun tutkijoilla oli ehdotuksia miten tulisi mene-
tellä, ne ylittivät yleensä hallinnon mahdollisuudet. Tutkijat puolestaan 
olivat Sipilän mukaan turhautuneita siitä, ettei hallinnolla ollut välineitä 
puuttua edes tutkijoiden osoittamiin ongelmiin. Sipilän mielestä hallinto 
ei tarjonnut riittävää tilaa yliopiston edustamalle analyyttiselle ajattelulle 
ja tieteelliselle lähestymistavalle. 
 
Omat kokemukseni akateemisen tutkimuksen, opetuksen ja käytäntöjen 
suhteista – lähinnä yhteistyöstä Helsingin kaupungin sosiaalitoimen 
henkilöstön ja Aulikki Kananojan kanssa viimeksi kuluneina vuosina − 
poikkeavat ratkaisevasti Sipilän aikalaiskokemuksesta. Yhteistyö on ollut 
sanalla sanoen innostavaa. Se on nostanut yliopistotutkijan näköpiiriin 
sosiaalialan ajankohtaisia kysymyksiä vauhdilla ja samalla sekä haastanut 
että pakottanut ajattelemaan niitä uusista näkökulmista. Jatkuvasti elävistä 
sosiaalialan käytännöistä tutkijalle kerrotut paradoksit ja pääkaupunkilais-
ten arjessaan kohtaamat selviämisen kysymykset ovat lopullisesti panneet 
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päiviltä esimerkiksi mahdollisuuden ajatella sosiaalisia ongelmia profes-
siokeskeisesti. Alan ammattilaiset näyttäytyvät kyllä yhä avaintoimijoina 
niiden lievittämisessä, mutta samalla he ovat saaneet monta muuta roolia: 
he ovat muun muassa tiedontuottajia, kehittäjiä, tiiminvetäjiä, työnohjaajia, 
asianajajia ja sovittelijoita. 

Myönteistä eroa tutkijoiden kokemuksissa selittänevät sekä tiedeinstituu-
tioissa että sektorihallinnossa ja niiden toimintaympäristössä neljännes-
vuosisadassa tapahtuneet toiminnalliset muutokset. Sekä sektorihallinto 
että yliopisto ovat kokeneet suuren toimintatavallisen siirtymän, avau-
tumisen kohti yhteiskuntaa ja monitahoista yhteistyötä. Näyttää siltä,
että sektorihallinnon kovat linnakkeet on murrettu new public manage-
mentin opein ja tavoitteet on uudelleen muotoiltu muun muassa termeillä 
’tulosvastuullisuus’ ja ’läpinäkyvyys’. Samaan aikaan yliopistot on valjastettu 
tietoperusteisen yhteiskunnan edistämiseen lisäämällä niille yliopistolain-
säädännön kautta ’yhteiskunnallinen palvelutehtävä’. Huomionarvoista 
lienee myös, että siinä yhteistyössä, jossa itse olen ollut osallinen, ei ole 
ollut kyse tutkimustulosten suorasta hyödyntämisestä päätöksenteossa 
tai hallinnon perinteisesti määrittelemien ongelmien ratkaisemisessa, vaan 
uudenlaisen tiedontuotannon ja tiedon käyttämisen rakenteiden luomisesta 
(ks. esim. Karvinen-Niinikoski 2005). Näiden rakenteiden varaan on ollut 
mahdollista istuttaa sektorikäytäntöjä ylittävä yhteisen toiminnan kenttä, 
jolla yliopiston tutkimusperustainen ja sosiaaliviraston käytäntölähtöinen 
asiantuntemus ovat kohdanneet tasavertaisina ja samalla mahdollistaneet 
kahdensuuntaisen asiantuntijatiedon rakentavan vaihtamisen sekä toinen 
toisiltaan oppimisen.

Oma rakentava kokemukseni yliopistollisesta käytäntöyhteistyöstä ei ole 
mitenkään poikkeuksellinen. Sosiaalityön akateemiset asiantuntijat näyttä-
vät jakavan laajasti näkemyksen hallinnollisten ja ammatillisten käytäntöjen 
kohtaamisen tarpeellisuudesta. Vuoropuhelusta on suorastaan tullut uuden 
tieteenalan, sosiaalityön, tiedontuotannon kehittämisen ja tutkimuksen 
välttämätön edellytys. Jatkuva käytäntöyhteys antaa tutkijoille varmuutta 
tutkimuksen ajantasaisuudesta. Se auttaa tavoittamaan ajan olennaisia 
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kysymyksiä tutkimuksen kohteeksi myös niin sanotussa akateemisessa 
perustutkimuksessa. Sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen kolmanneksi ja 
samalla välttämättömäksi osapuoleksi ovat tulleet sosiaalialan käytännöt ja 
käytännön toimijat, esimerkiksi kansalaiset ja heitä palvelevat viranhaltijat. 
Kolmannen osapuolen roolit tutkimuksessa, opetuksessa ja kehittämis-
työssä ovat vaihtelevat: ne käsittävät toimijapositioita tutkimustuloksia 
kuuntelevasta yleisöstä ja tutkimuksen informanteista tasavertaiseksi tiimin 
jäseneksi tutkimuksessa tai kehittämistyössä.

Kansallinen innovaatiopolitiikka toimintatapojen ja 
ympäristöjen muuttajana

Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan vuoteen 2013 ulottuvassa 
aluestrategiassa todetaan: ”Suomen hyvinvointi ja kansainvälinen kilpai-
lukyky perustuu alueiden elinvoimaisuuteen ja innovatiivisuuteen, jota 
edistetään alueellisesti kattavalla koulutuksella ja tutkimustoiminnalla.” 
Yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen monimutkainen koko-
naisuus nousee juuri tämänkaltaisista yhteiskuntapoliittisista linjauksista. 
Käytännössä yhteiskunnallinen vuorovaikutus koostuu monista erilaisista 
toimintatavoista ja vuorovaikutuksen kanavista, joilla pyritään esimerkiksi 
tutkimustiedon välittämiseen ja soveltamiseen, mutta myös uusien toimin-
tatapojen juurruttamiseen käytäntöihin. Tällä toiminnalla on, tai ainakin 
voisi olla, luonteva yhteys kansallisen innovaatiojärjestelmän uudistamis-
pyrkimyksiin. Omalla alallamme niitä ilmentävät konkreettisimmin tämän 
vuosituhannen alussa poliittisilla päätöksillä perustetut, koko maan kattavat 
sosiaalialan osaamiskeskukset. 

Korkeakoulumaailmassa innovaatiopolitiikan toteuttamisessa on edetty 
pisimmälle elinkeinoelämän kanssa. Innovaatiotoiminnan toinen peruspi-
lari, korkeakoulujen ja julkisen sektorin yhteistyö ja siihen kiinteästi liittyvä 
sosiaalinen innovaatiotoiminta näyttäisi jääneen jälkeen liike- ja tuotantotoi-
minnallisen yhteistyön vauhdista. On syytä kysyä, onko jälkijättöisyydelle 
olemassa rationaalisia perusteita vai pitäisikö sosiaalista innovaatiotoimin-
taa edistää nykyistä määrätietoisemmin? Sosiaalista innovaatiotoimintaa ei 
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myöskään ole tietääkseni Suomessa tutkittu toisin kuin tutkimustulosten 
kaupallistamista elinkeinoelämän sektorilla. Pirjo Kutinlahden (2006) väi-
töskirjan mukaan varsinkin nuorempien akateemisten tieteenharjoittajien 
suhtautuminen taloudellisia päämääriä palvelevaan tutkimukseen on ole-
tettua myönteisempää. Tutkija havaitsi, että on ilmaantunut tutkijapolvi, 
joka on suuntautunut yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Heidän 
toimintaansa ohjaa tieteellisten päämäärien lisäksi aito pyrkimys tuottaa 
tutkimustietoa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödyksi. Viimeaikaisten 
havaintojeni varassa uskallan arvella, että sosiaalialan nuoren tutkijapolven 
keskuudessa on meneillään samansuuntainen kehitys.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Helsingissä 

Kun kysyimme yliopistomme sosiaalityön opettajilta ja tutkijoilta mitä 
sellaista he tekevät, joka on luettavissa yliopiston yhteiskunnallisen palve-
lutoiminnan piiriin, saimme jokaiselta pitkän luettelon. Niiden luokittelun 
tuloksena saimme esiin kolme ulottuvuutta. Opettaja-tutkijat tekevät 
ensinnäkin käytäntöjä palvelevaa tutkimusta sekä tutkimustiedon levittä-
mistä asiantuntijoille, kansalaisille ja päätöksentekijöille. Toiseksi toimintaa 
sävyttää tutkimustiedolla tapahtuva asiantuntijatyö ja vaikuttaminen ja 
kolmanneksi ulkopuolisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen hankkiminen, 
jonka jätän tässä yhteydessä käsittelemättä.

Yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa helsinkiläisten sosiaalityön tutkija-
opettajien tärkeimmät foorumit ovat kaksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen 
yksikköä Heikki Waris instituutti (ks. www.hel.fi /waris) ja vastaava ruot-
sinkielinen Mathilda Wrede kliniken (ks. ) sekä niiden yhteydessä toimivat 
opetus- ja tutkimuspaikat Praksis (ks. www.hel.fi /waris/Praksis-hanke) 
sekä NeRå (ks. www.ne-ra.fi ) – matalan kynnyksen neuvontapiste, jossa 
yliopiston opiskelijat kohtaavat kansalaisten arkiongelmia ja etsivät pulmiin 
arjessa selviämistä helpottavia, varsin käytännöllisiä ratkaisuja. Ne kaikki 
edustavat uusia sosiaalityön käytännön opetuksen ja käytäntötutkimuksen 
toimintatapoja (ks.Satka ym. 2005), jolle on ensinnäkin ominaista jatkuva 
kansalaisten sekä urallaan eri kehitysvaiheissa olevien sosiaalialan novii-
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sien ja eksperttien välinen tiedonvaihto tai tiedon jakaminen sosiaalialan 
osaamisen kehittämiseksi. Ammattiuran näkökulmasta ensimmäinen 
kehittämisen avainpaikka ajoittuu sosiaalityön perustutkintoa opiskelevien 
käytännön taitojen opiskelun jaksoille. Yliopisto on kouluttanut jaksoa 
ohjaavia sosiaalityöntekijöitä käytännönopettajiksi jo usean vuoden ajan. 
Tavoitteena on, että oppimisesta tulee joka vaiheessa systemaattisesti 
ohjattu, opiskelijan henkilökohtaista motivaatiota ja osaamista parhaalla 
mahdollisella tavalla kehittävä kokemus. Tämä on tärkeätä siksi, että 
sosiaalityöntekijän koulutuksen kenttäjaksot ovat tärkeällä sijalla alalle 
kiinnittymisessä sekä tutkimus- ja käytäntöperustaisen tiedon integroinnin 
merkityksen ymmärtämisessä.

Toinen sosiaalityön tutkija-opettajille ominainen yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen muoto liittyy yhteistoiminnalliseen tiedontuotantoon, toisilta 
oppimiseen, erilaisen osaamispääoman omaavien asiantuntijoiden välisessä 
vuorovaikutuksessa. Tästä hyvä esimerkki ovat monet Heikki Wariksen 
kaupunkisosiaalityön menetelmien kehittämishankkeet (esim. Ervast & 
Tulensalo 2006, Hussi 2005, Liukko 2006). Toisena esimerkkinä käytän so-
siaalityön erikoistumiskoulutusta, neljä vuotta työn ohella kestävää amma-
tillis-tieteellistä jatkotutkintoa (ks. www.sosnet.fi ) kokeneille sosiaalityön-
tekijöille. Koulutuksessa erilaisen ammattiuran ja koulutustaustan omaavat 
tutkija-opettajat ja erikoisalallaan ammatillisesti kokeneet aikuisopiskelijat 
perehtyvät ammattityönsä ohessa erikoisalan viimeisimpään tutkimustie-
toon ja -menetelmiin soveltaakseen niitä (usein) omaa työtään koskevaan 
empiiriseen tutkimukseen. Koulutuksessa alan tieto ja erikoisosaaminen 
välittyy sekä horisontaalisesti, opiskelijalta toiselle, että vertikaalisesti, 
opettajilta opiskelijoille ja päinvastoin. Tiedonvaihto mahdollistaa monia 
rajoja ylittävän tiedonmuodostuksen. Kun koulutuksen olennaisena osana 
on oma tutkimustyö, tulevat tiedonvaihdon tulokset myös dokumentoi-
duiksi. Tässä Ulla Mutkan (1998) väitöskirjassaan kaavailema ’kirjoittava 
sosiaalityöntekijä’ on toteutunut työelämälähtöistä uutta tietoa tuottavana 
tutkija-sosiaalityöntekijänä.
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Sosiaalinen innovaatio

Sosiaalisen innovaation käsitettä käytetään laveasti ja sille annetaan mo-
nia merkityksiä. Itse ymmärrän käsitteellä melko laveasti kaikkia sellaisia 
uusia ideoita, toimintatapoja tai -strategioita, jotka tähtäävät parempien 
hyvinvointipoliittisten käytäntöjen kehittämiseen siten, että ne vastaavat 
ihmisten ongelmiin entisiä paremmin ja ovat sensitiivisiä havaitsemaan 
myös uudet ongelmatilanteet ja löytämään niihin kokonaan uusia ratkaisuja. 
Lisäkriteeriksi tämän ajan sosiaaliselle innovaatiolle asettaisin myös sen 
että innovaatiosta puhuminen edellyttäisi perinteisten käytäntöjen uudel-
leenajattelua tai -organisointia – tai selvää muutosta palvelun laadussa. 
Mikä tahansa muutos esimerkiksi verovarojen säästämiseksi ei siis kelpaa 
sosiaaliseksi innovaatioksi. Todellisen innovaation tulee olla eettisesti 
perusteltu ja kansalaisten laajasti kannattama.

Sosiaalinen innovaatio ei liene sellaista, joka voidaan rationaalisesti suun-
nitella ja sitten tuottaa. Jotta sosiaalinen innovaatio syntyisi, tarvitaan sen 
mahdollistavia toimintatapoja ja -rakenteita ja ehkä hieman hyvää onneakin. 
Sosiaaliseen innovaatioon liittyy aina jotakin yllätyksellistä, sellaista jota 
ei ole aiemmin tultu ajatelleeksi sekä sellaista, joka muuttaa toimintaa tai 
toimintaympäristöä pysyvästi. On oletettavaa, että käynnissä oleva paikal-
listason palvelurakenneuudistus tuottaa sosiaaliselle innovaatiotoiminnalle 
sekä kysyntää että suuria haasteita. Se nostanee esiin hankalia eettisiä 
kysymyksiä kansalaisten tasa-arvoisuudesta sekä palvelutoiminnan kansa-
laislähtöisyydestä: miten saada palvelujen käyttäjät ja heidän tietämyksensä 
osaksi kehittämistyön tiedonmuodostusta? 

Viime vuosina näitä teemoja on pohdittu ja ratkaisuja etsitty myös monissa 
muissa Euroopan maissa. Sosiaalisen innovaatiotoiminnan taustalta löytyy 
idea uudesta eurooppalaisesta taloudesta, Kowledge Based Economy (KBE) 
(ks. esim. Toonen 2004). Tehokkaan sosiaalisen innovaatiotoiminnan 
perusedellytys on sujuva kansainvälisyys, ideoiden ja tiedon kansainvä-
linen vaihto yhdistyneenä yleisen tietämyksen paikallisten merkitysten 
huolelliseen refl ektointiin. Innovaatiotoiminnalle näyttäisi olevan hyötyä 
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monitieteellisestä ja -alaisesta osaamisesta, sillä uudet löydöt tapahtuvat 
usein vanhojen tieteenalojen rajojen tuntumassa sijaitsevilla uusilla tut-
kimusalueilla. Arvelen, että yliopiston ja sosiaalialan vuorovaikutuksen 
käytäntöjen ja muotojen jatkuva kriittinen arviointi ja tietoinen strategi-
nen jalostaminen ja johtaminen on tarpeen. Tavoitteeksi on hyvä asettaa 
valmius oppia ja tuottaa tietoa myös innovaatiotoimintaan liittyvistä 
ristiriidoista ja erilaisista tavoista nähdä työn kohteena oleva kehittämis- 
ja tutkimustoiminta. 

Parhaimmillaan sosiaalialan innovaatiotoiminta perustunee tutkimus- ja 
kehittämistyön, monipuolisen osaamisen tuottamisen eli koulutuksen 
sekä tutkimuksen ja ammattikäytäntöjen vuorovaikutukseen, sisältöjen 
ja muotojen määrätietoiseen jalostamiseen. Eri alojen vahva akateeminen 
perustutkimus on perusedellytys sille että kehittämistyö saa jatkuvasti 
uusia virikkeitä, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan. Soveltavan 
tutkimuksen ja sosiaalityön käytäntötutkimuksen tehtäväksi asettuu 
käytäntöjen kehittämisen kannalta sosiaalialan kehittämistyölle välttä-
mättömän tietoperustan ja käsitteellistyksien tuottaminen. Ne rakentavat 
välttämätöntä välittävää siltaa perustutkimuksen tulosten ja käytäntöjen 
kehittämisen välille.

Yliopistoilla on tärkeä rooli tutkimustiedon sekä ammatillisen ja tieteel-
lisen osaamisen tuottajana. Tutkimustieto ja vahva osaaminen luovat 
sosiaalisen innovaatiotoiminnan välttämättömän perustan. Akateemisen 
tutkijan osuvat kysymykset voivat edesauttaa innovaatioihin eteneviä pro-
sesseja – lisäksi ideoita ja palautetta on tarpeen kuulostella kansalaisten 
ja palvelujen käyttäjien suunnalta. Yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa 
akateemisesta tutkimusosaamisesta lienee hyötyä myös potentiaalisten 
sosiaalisten innovaatioiden itujen tunnistamisessa. Tutkija-opettajalle 
lienee mahdollista tarkastella tuotettua toimintatapaa yleisellä tasolla 
ja suhteuttaa ajankohtaiset vuorovaikutuksen kysymykset kehittymässä 
olevaan uusimpaan tutkimustietoon. Jos akateeminen soveltava tutkimus 
on käytäntösuuntautunutta, sen on mahdollista tuottaa tietoa, joka auttaa 
sosiaalisen innovaation jalostamisessa sosiaalialan kehittämistyön tueksi 
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etenkin jos se kykenee hyödyntämään kehittelyissään alan parhaiden asian-
tuntijoiden – ammattilaisten ja asiakkaiden – kokemustietoa.

Miten yliopiston ja käytännön työelämän välinen vuorovaikutus voisi 
pääkaupunkiseudulla vahvistua siten, että siitä tulisi hyviä sosiaalisia 
innovaatioita määrätietoisesti tavoittelevaa toimintaa? Kun toiminta on 
jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta, on olemassa hyvät edellytykset 
lisätä ja systematisoida kansainvälisyyttä esimerkiksi suunnitelmalliseksi 
asiantuntijavaihdoksi, joka tukee jo meneillään olevaa kehittämistyötä. 
Toinen tärkeä suunta lienee monitieteisyyden vahvistaminen sosiaalialan 
tutkimustoiminnassa. Sosiaalinen innovaatiotoiminta (ja käytäntöjen kehit-
täminen) voisi olla hedelmällinen haaste esimerkiksi niille politiikkatieteille, 
jotka etsivät uudenlaista kosketuspintaa yhteiskuntaan. Hyvin olennaista 
olisi nykyistä selvempi ja toimivampi työnjako sekä suunnitelmallinen 
tutkimus- ja kehittämisyhteistyö alueen lukuisten ammattikorkeakoulujen 
kanssa.

Sosiaalialan käytännöt ja käytäntöjen tekijät, kansalaiset ja kehittäjät, heidän 
aktiivinen mukanaolonsa omalla osaamisellaan yhteiskunnallisessa vuoro-
vaikutuksessa on kaiken sosiaalisen innovaatiotoiminnan perusedellytys, 
joka ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Toimijat tarvitsevat rohkaisua 
ja toisenlaisen toiminnan mahdollistavaa tilaa – ensin ajattelulle ja sen 
jälkeen uutta rakentavalle toiminnalle (ks. Kirjonen ym. 1997). Alati kiris-
tyvien voimavarojen todellisuudessa elettäessä riittävästä tilasta luovalle 
ajattelulle ja sitä toteuttavalle uudelle toiminnalle saattaa tulla sosiaalisen 
innovaatiotoiminnan kynnyskysymys.

Viime vuosina pääkaupunkiseudun sosiaalialan osallistumisaktiivisuus ja 
sitoutuminen määrätietoiseen sosiaalialan tietoperustan, työmenetelmien 
ja osaamisen kehittämiseen on ollut huomattavan suurta. Merkittävä osa 
ja ansio tästä orientaatiosta kuuluu Helsingin kaupungin sosiaalijohtajalle, 
Aulikki Kananojalle, joka on 1970-luvulta lähtien visioinut toisenlaista tut-
kimuksen ja käytännön vuoropuhelua. Hänen aktiivinen tieteellistä tietoa 
soveltava kehittämistyönsä sekä tukensa yliopiston sosiaalityön ’yhteiskun-
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nallisen palvelutehtävän’ mahdolliseksi tekemisessä lienee myöskin ollut 
valtiotieteelliselle tiedekunnalle perustelu promovoida Aulikki Kananoja 
valtiotieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Helsingin yliopiston so-
siaalityön yksikössä meillä on monta syytä onnitella ja kiittää Aulikki Ka-
nanojaa vastavuoroisen kumppanuuden mahdollistaneesta toimintatavasta. 
Toivomme, että hedelmällinen tiedonvaihto ja sosiaalialan tulevaisuuksien 
visiointi yhdessä Helsingin kaupungin sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa 
jatkuu aktiivisena ja hedelmällisenä. 
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Petteri Paasio
arviointipäällikkö
Helsingin sosiaalivirasto

VARHAINEN TUKI LASTEN 
KASVUOLOJEN RISKIALUEILLA

Tiivistelmä

Tämä esitys perustuu kirjoittajan henkilökohtaiseen kokemukseen varhaisen 
tuen hankkeiden alueellisesta toteuttamisesta kahden sosiaalipalvelutoi-
miston toimistopäällikkönä sekä koko varhaisen tuen hankekokonaisuu-
den arviointiryhmän puheenjohtajana. Varhaisen tuen hankkeet olivat 
henkilökohtaisesti merkittävä oppimiskokemus urbaanin sosiaalipolitiikan 
ja sosiaalitoimen kehittämisestä. Tässä esityksessä pyritään tiivistämään 
tästä olennaisin.

Taustaa

”Positiivisen diskriminaation” eli ”varhaisen tuen” hankkeet toteutettiin 
vuosina 2001–2004 kymmenellä helsinkiläisellä asuinalueella ja kohderyh-
mänä olivat lapsiperheet. Erityinen huomio kiinnitettiin maahanmuuttaja-
taustaisten lasten ja perheiden kotoutumiseen. Hankkeita oli kaikkiaan 18 
ja niiden toteuttamisesta vastasivat alueelliset sosiaalipalvelutoimistot ja 
päivähoitoalueet. Hanketyöntekijöitä oli yhteensä 25–30. Varhaisen tuen 
eli positiivisen diskriminaation hankkeet ovat jatkuneet vuodesta 2005 
lukien uudella rakenteella.

Vuosinen 2001–2004 kokemuksista on ilmestynyt tiivis, havainnollinen ja 
analyyttinen julkaisu Sirpa Tapola-Tuohikumpu: Positiivisella diskriminaa-
tiolla varhaista tukea. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Positiivisen 
diskriminaation hankekokonaisuuden (2001–2004) loppuraportti (SOC-
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CAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 3/2005, löytyy osoitteesta 
http://www.hel2.fi /waris/)

Positiivisen diskriminaation ja varhaisen tuen yhdistyminen osoittaa hank-
keiden kahta ulottuvuutta. Yhteinen lähtökohta hankkeilla oli kielteiseen 
sosiaaliseen ja alueelliseen eriytymiseen vaikuttaminen eli alueellinen 
positiivinen diskriminaatio. Toisaalta alueellisella toiminnalla oli ehkäisevä 
luonne, varhainen tuki. Hankkeissa kehitettiin varhaisen tuen työsken-
telymenetelmiä, joiden tarkoituksena on tukea lapsia ja perheitä ennen 
ongelmien kärjistymistä. Keskeisiä varhaisen tuen kehittämisalueita ovat 
olleet perhetyö, maahanmuuttajatyö ja aluetyö

Urbaanin hyvinvointipolitiikan ydin

Varhaisen tuen hankkeen ovat konkreettinen esimerkki siitä, kuinka vastata 
urbaanin hyvinvointipolitiikan ydinkysymykseen. Urbaanin hyvinvointipo-
litiikan ydinkysymyksen voi tiivistää valintaan tai toimintastrategiaan, jossa 
on valittavana kaksi pääsuuntaa: Kurjistumiskehä tai Kukoistuskehä.

Urbaanin hyvinvointipolitiikan ydin:

Valinta

Kurjistumiskehä
vai

Kukoistuskehä

Kurjistumiskehässä on kysymys siitä, että urbaanin toimintaympäristöön 
sovelletaan toimintakäytäntöjä, jotka eivät siihen sovellu ja samalla jätetään 
hyödyntämättä nimenomaan urbaanin toimintaympäristön mahdollisuudet. 
Kurjistumiskehä on suurten massojen, mittavien hyvinvointihaasteiden ja 
nopeiden muutosten kentässä itseään vahvistava systeemi, jossa jokainen 
systeemissä havaittu ilmiö vahvistaa negatiivista ja ei toimivaa korjaus- tai 
suojautumisvastetta. 
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Kurjistumiskehän itseään vahvistavia vaiheita:

  suuret asiakasmäärät, 
  nääntyvä henkilöstö, 
  asiakastarpeiden moninaisuus
  heikko vastaavuus asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, 

  lisääntyvät asiakastarpeet
  suojautuminen lisääntyviltä paineilta
  naapuritoimijan syyllistäminen, 
  asiakasvirtojen rajoittaminen, 

  heikko kommunikaatio
  rapistuva osaaminen, 
  vaihtuva henkilöstö, 
  heikko luottamus

  työntekijöiden loppuun palaminen,
  asiakkaiden päreiden palaminen,
  yhä tiukempi pitäytyminen muuttumattomissa ”annetuissa” tai ”laki-
   sääteisissä” ydinprosessissa 
  jatkuva ja pohjaton lisäresurssien tarve jokaista uutta diagnostisoitua
   tai havaittua ongelmaa varten 

Kukoistuskehä on vastaavaa itseään vahvistava systeemi, joka perustuu 
urbaanin, suurkaupunki toimintaympäristön hyvinvointi- ja sosiaalipo-
liittiseen ytimeen: resursseja on olemassa aina kymmenkertaisesti siihen 
nähden mitä yksittäinen toimija kykenee näkemään. Paljon on siis kiinni 
siis kyvystä nähdä ja rohkeudesta kokeilla, löytääkseen.
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Viitteitä urbaanin hyvinvointipolitiikan käsikirjaan:
Näin sosiaalipolitiikka taipuu urbaaniin elämään

Seuraavassa käsitellään tarkemmin kukoistuskehää empiirisesti testattuna 
lasten ja perheiden varhaisen tuen, positiivisen diskriminaation kokemusten 
perusteella. Kolme viimeistä kohtaa viittaavat vahvemmin tulevaisuuteen, 
joka osoittaa, että varhaisen tuen hankkeiden kokemuksia ei ole loppuun 
asti ammennettu vaan ne voivat toimia muutosvoimina vielä tulevaisuu-
dessakin.

1. Kaupunkitasoinen tahtotila

Elämme erilaisten strategioiden ja visioiden kulta-aikaa. Harvemmin kui-
tenkaan nämä harrastukset muuntuvat eri toimijat yhdistäviksi yhteiseksi 
tahtotilaksi. Näin kuitenkin kävi 90-luvun lopussa Helsingissä.

Kaupunginhallituksen asettama työryhmä sai valmiiksi vuonna 1998 
Ohjelman syrjäytymisen ja sosiaalisen segregaation ehkäisemiseksi. 
Mietinnössä korostettiin kaupungin aktiivisia toimia kaupunkirakenteen ja 
ongelmallisiksi leimautuneiden alueiden ympäristön laadun ja palvelutason 
parantamisessa. Työryhmä esitti, että kaupungin kaikkien hallintokuntien 
toimintaan tulee sisällyttää segregaation ja syrjäytymisen vastainen näkö-
kulma. Työryhmä suositti positiivisen diskriminaation toimintaperiaatteen 
käyttöön ottoa kaupungin palveluiden kohdentamisessa.

Mietinnössä painotettiin erityisesti lasten ja varhaisnuoriin kohdistuvia 
ennaltaehkäiseviä toimia syrjäytymisuhanalaisilla alueilla.

Sosiaalivirastossa positiivisen diskriminaation hankkeet olivat yksi toimen-
pide kaupunkitason ohjelmaan.
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2. Tutkimuksen ja ”tietoinstituutioiden” rooli

Syrjäytymiseen ja alueellisen erilaistumiskehitykseen liittyvien toimien 
taustalla oli vahva kaupunkitutkimuksellinen toiminta pääkaupunkiseudun 
sosiaalisten ongelmien ja huono-osaisuuden alueellisen kasautumisen kysy-
myksissä. Tässä Helsingin tietokeskuksella on ollut tärkeä rooli. Alueellista 
kehitystä koskeva tutkimus ja tilastointi on erinomainen tutkimuksesta ja 
tiedon tuotannosta, jolla on välitön käyttöarvo alueellisten toimijoiden 
ammatillisessa käytännössä.

Varhaisen tuen hankkeiden toteutuksessa tietokeskuksella oli myös hyvin 
konkreettinen rooli. Hankkeiden kohdentaminen asuinalueille tapahtui 
tietokeskuksen erikoistutkija Markku Lankinen kehittämän positiivisen 
diskriminaation laskentamallin mukaan. Mallin tilastolliset muuttujat oli-
vat: asuinalueella asuvien yksinhuoltajien määrä, vuokra-asuntojen osuus 
asuntokannasta, matalan koulutustason omaavien määrä, kaupungin 
vuokra-asukkaiden osuus asukkaista, toimeentulotukea saavien asukkaiden 
määrä, lapsiperheiden keskitulot ja työttömyysaste. Nämä suhteutettiin 
lasten ja maahanmuuttajalasten määrään.

Laskentamalli ei toiminut vain hallinnollisena kohdentamislaskurina vaan 
tarjosi myös alueen työntekijöille konkreetista ja vertailtavissa olevaa 
tietoa kunkin alueen erityispiirteistä ja hyvinvoinnin riski-indikaattoreiden 
tasosta.

3. Rohkeus ottaa riskejä, kokeellisuus (eksperimentaalisuus) ja 
tutkimuksellisuus

Hankkeisiin lähdettäessä ei ollut mitään takeita, että positiivisen diskri-
minaation rahoituksella saavutettaisiin joitain erityisiä tuloksia aikaan. 
Aiheellisesti saattoi esittää kysymyksen, voiko ylipäätään 0,1 % budjetista 
vastaavalla määrärahalla saada mitään erityistä aikaan!
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Sosiaaliviraston johdon ja erityisesti Aulikki Kananojan tietoinen riskin 
ottaminen oli ratkaisevassa asemassa. Kun tarkoitus oli aidosti tutkia onnis-
tummeko vai emme ja millä tavalla, mobilisoi ja energisoi tämä henkilöstön 
ja kumppanit kahdella tavalla. Ensinnäkin se oli hyvin vahva luottamuk-
sen osoitus alueellisille toimijoille, joka sai väen yrittämään täysillä: kun 
luotetaan, jokainen haluaa olla tämän luottamuksen arvoinen. Toiseksi 
se rakensi tutkivaa toiminta- ja oppimiskulttuuria: jos epäonnistumme, 
olemme ainakin viisaampia sen suhteen, miten ei kannata toimia.

4. Vahva paine ja imu onnistumiselle 

Keskeinen tekijä varhaisen tuen hankkeiden onnistumiselle oli sosiaalivi-
raston samaan aikaan edennyt strategiatyö. Hankkeiden alkaessa olimme 
juuri saaneet uuden toiminta-ajatuksen ja hankkeissa koettiin vahvasti, 
että olemme toteuttamassa ja konkretisoimassa toiminta-ajatuksen ydintä. 
Sosiaaliviraston visio vielä entisestään tiivisti varhaisen tuen tulevaisuuteen 
suuntautuvaa työotetta.

Yhteisesti tavoiteltava päämäärä oli hyvin voimakkaasti ja konkreettisesti 
läsnä. Sen saattoi aistia niin yksittäisessä hankkeessa kuin hankekokonai-
suuden yhteisissä tilaisuuksissa. Kokemus, että olemme konkretisoimassa 
eli toteuttamassa yhteistä, kauan tavoiteltua tulevaisuutta tässä ja nyt, luo 
tärkeän muutosvoiman, jossa yhdistyy avantgarde ja vallankumoukselli-
suus. Olimme siis samanaikaisesti toteuttamassa etujoukkona viraston 
strategiaa ja samalla muuttamassa toimintatapoja suuntaan, joka parem-
min vastaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin toteumista. Tässä tilanteessa 
arjen hankaluudet ja esteet eivät voineet lannistaa mieltä koska jokainen 
ymmärsi, että suureen muutokseen liittyy aina ja välttämättä käytännön 
vaikeuksia runsain mitoin. Jälkikäteen ajatellen oli onni, että meillä ei ollut 
tuloskortteja (teknisiä onnistumismittareita) vaan vain haastavat päämäärät 
konkretisoitavina.

Varhaisen tuen hankkeissa oli konkretisoitavana toiminta-ajatuksen ydin, 
jossa yhdistyy lasten kasvuun ja kehitykseen turvaaminen tasapainoiseen 
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kaupunkikehitykseen. Vielä täsmällisemmin ilmaisuna tuli konkreettisesti 
ja havaittavasti vaikuttaa lasten kasvuun ja kehitykseen ja vanhemmuuden 
rakentumiseen siten, että toiminta perustuu ihmisten omaan elämäntilan-
teeseen (ei meidän palveluihin) ja rakentuu kumppanuudelle niin, että vah-
vistetaan henkilöstön oppimismahdollisuuksia ja johtamisen kehittymistä 
tietoisena, että olemme luomassa uutta urbaania sosiaalipolitiikkaa.

5. Tärkein resurssi ovat asiakkaat / asukkaat / lapsiperheet:
ihmisten elämäntilanteista lähtevä toiminta on meitä yhdistävä voima

Varhaisen tuen toteuttamisen lähtökohtana oli lapsiperheiden arjen koh-
taaminen. Kyseessä ei ole minkään ammattikunnan, ei minkään sektorin tai 
erityisongelma-asiantuntemuksen monopoli. Mitä tapahtui? Havaitsimme 
yhdessä asiakkaiden kanssa, että meidän perustavat oletukset sosiaalisista 
ongelmista ja hyvinvoinnin dynamiikasta ovat pääosin epätosia ja ainakin 
armottoman aikansa eläneitä niin, että nämä olettamukset ovat yksi raken-
netekijä sosiaalisten ongelmien syntymiselle! 

Jostain hyvin pinttyneestä ja testaamattomasta olettamuksesta ajattelemme 
hyvinvoinnin dynamiikkaa antamisen ja saamisen, puutteen ja lisäämisen 
käsittein. Modernimpi versio tästä vakavasta väärinkäsityksestä on tarkas-
tella hyvinvoinnin dynamiikkaa palvelutuotannon käsittein tai palvelujen 
kuluttamisen kautta.

Nämä eivät kuitenkaan ole urbaanin hyvinvoinnin tai sosiaalipolitiikan ky-
symyksiä. Hyvinvointi ei rakennu palvelukulutuksen kautta tai palvelumark-
kinoilla toimimisen kautta. Missään vakavissa kysymyksissä hyvinvointia 
ei voi saada tai antaa, eikä valita markkinoilta.
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Seuraavan jäsennyksen tuottivat varhaisen tuen asiakkaat!

Oheisesta kuvasta ilmenee, että perheen ja lapsen elämästä käsin tärkein 
kysymys on, missä kohtaaminen tapahtuu. Tämän jälkeen olennaista on, 
millainen luonne asiakaskohtaamisella on. Ammatillisista lähtökohdista 
yleensä aina ensimmäisenä mietitään toiminnan sisältöä ja eri ammatti-
kuntien roolia ja edustusta kun kysymykset missä ja miten jäävät yleensä 
vähemmälle huomiolle.

6. Kumppanuus: eri toimijoiden ratkaisuja mahdollistava energia

Hankkeet olivat lukuisten erilaisten toimijoiden yhteenliittymä. Ohessa on 
lueteltu vain osa toimijoista:
• Heikki Waris –instituutti, jossa toimi tutkijasosiaalityöntekijä ja toteutuivat 

varhaisen tuen verkosto ja  arviointi työpajat.
• Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto: yhteiset kehittämispäivät, hyvinvointi-

kartoitus julkaisu Metron tuomat
• Helsingin Yliopisto yhteiskuntapolitiikan laitos, Stadia, Socca ja pääkaupun-

kiseudun kunnat

1. askel – MISSÄ?
Lähellä asiakasta, luonnollisessa ympäristössä, 
normaalipalveluna, matala kynnys, ei-leimaava paikka.

Asiakkaan
tarve 
ohjaa!

2. askel – MITEN?
Työote: aikaa kohdata asiakas, kuunnella / kuulla 
asiakasta
Asiakkaan subjektius - määrittää yhteistyötä ja 
sisältöä

Asiak-
kaan
tarve

Asiak-
kaan
tarve

3. askel – MITÄ?
mamu - perhetyö - aluetyö
-Yksilöllinen tuki, vertaistuki, alueelliset 
toiminnot

Varhaisen tuen portaat
Marjaana Gyekye, 
Else Kruskopf, 
Eeva Monto,  
Hanna Simojoki-Tavi

1. askel – MISSÄ?
Lähellä asiakasta, luonnollisessa ympäristössä, 
normaalipalveluna, matala kynnys, ei-leimaava paikka.

Asiakkaan
tarve 
ohjaa!

2. askel – MITEN?
Työote: aikaa kohdata asiakas, kuunnella / kuulla 
asiakasta
Asiakkaan subjektius - määrittää yhteistyötä ja 
sisältöä

Asiak-
kaan
tarve

Asiak-
kaan
tarve

3. askel – MITÄ?
mamu - perhetyö - aluetyö
-Yksilöllinen tuki, vertaistuki, alueelliset 
toiminnot

Varhaisen tuen portaat
Marjaana Gyekye, 
Else Kruskopf, 
Eeva Monto,  
Hanna Simojoki-Tavi
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• psykiatrian poliklinikka, perheneuvola, A-klinikka, seurakunta, työväenopisto, 
nuorisotalo, kiinteistöyhtiöt, kaupunginosayhdistykset, Klaariprojekti, Lähiö-
projekti

• Pienperheyhdistys, Mannerheimin Lastensuojelunkeskusliitto, Tuglas-seura, 
Vapaaehtoistyön keskusliitto, Pääkaupunkiseudun yksinhuoltajat 

Kumppanuuden merkitys tiivistyi ainakin kahteen asiaan. Oli hyvin vai-
kuttavaa havaita, kuinka alueella kuin alueella toimi suuri joukko erilaisia 
toimijoita jolloin eri toimijoiden yhteinen ymmärrys toiminnan päämääristä 
aikaansai välittömän toiminnan tehostumisen. Toisaalta toimijajoukon 
moninaisuudella oli merkittävä panos kun tavoitteena oli paremmin ymmär-
tää lapsiperheiden arkea ja haasteita. Usein juuri järjestöillä näytti olevan 
huomattavan tiivis suhde perheiden arkeen ja kyky ilmaista sitä koskevaa 
ymmärrystä havainnollisella tavalla.

7. Arviointi

Positiivisen diskriminaation hankekokonaisuus on ollut sosiaaliviraston 
toiminnassa ensimmäinen kokonaisuus, jossa arviointi on liittynyt kiinteästi 
toiminnan ja kehittämistyöhön arkeen alusta alkaen.

Arviointi ymmärretään tässä synonyyminä tuloksellisuuden mahdollistaville 
käytännöille. Arvioinnissa on siis kysymys tietämisestä, ymmärtämisestä 
ja oppimisesta sen suhteen, kuinka voimme paremmin tosiasiassa edistää 
lasten ja perheiden hyvinvointia.

Hankekauden neljän ensimmäisen vuoden aikana toteutui aika poikkeuk-
sellinen innovaatio: hankekokonaisuudella ei ollut normaalia ohjaus- tai 
johtoryhmää vaan arviointiryhmä, jonka tehtävä oli mahdollistaa 18 
hankkeen tuloksellisuus!

Varhaisen tuen hankkeissa saavutettiin kansallisesti poikkeuksellisia, kan-
sainvälisen tason tuloksia.
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Esimerkki: miksi arviointi on tuloksellisuuden kannalta ratkaisevaa, ennen 
kuin edes toimintaa on aloitettu? (Tapola-Tuohikumpu 2005)

Maunulan varhaisen tuen hankkeen ongelma-analyysi
Tanja Pulkkinen ja Sari Laitinen 28.3.2002

Kuviolla on pyritty hahmottamaan niitä ongelmia, joita Maunulan alueen 
perheillä on. 
Ongelmapuu on syntynyt ideariihessä, jossa hankkeen tukiryhmäläiset 
luettelivat ongelmia, joita kokivat perheillä olevan.  
Ongelmat kirjattiin A4 papereille ja papereita koottiin lattialle puun muo-
toon.
Ongelmat aseteltiin ryppäisiin niin, että niihin löytyisi syy-seuraus -suh-
de. 
Yksi näistä ryppäistä on esitetty kuviossa. 
Kaikista löytyneistä ongelmista valittiin viimeistelty versio, johon on lisätty 
tavoitteet, joilla ongelmaan pyritään vaikuttamaan. 
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8. Kyky muuttaa hankkeet toimintarakenteiksi ja luoda onnistumisten 
pohjalle uusia haasteita

Varhaisen tuen kokemukset ovat olleet keskeisenä rakennuselementtinä 
vuoden 2005 alusta toteutuneessa sosiaaliviraston suuressa organisaatio-
muutoksessa ja sen yhteydessä toimintansa aloittaneiden perhekeskusten 
rakentumisessa. Vuodesta 2005 lukien varhaisen tuen hankkeet ovat nivou-
tuneet olennaiseksi osaksi perhekeskusten ja päivähoitoalueiden toimintaa. 
Perhekeskustoiminnan päällikkö ja kaikkien neljän perhekeskuksen päälliköt 
ovat olleet alusta alkaen tiivisti mukana varhaisen tuen toiminnan kehittä-
misessä. Lisäksi koko lapsiperheiden vastuualueen strategisissa tavoitteissa 
näkyy vahvasti varhaisen tuen hankkeiden kokemukset.

9. Uuden ammatillisuuden rakentuminen

Positiivisen diskriminaation ja varhaisen tuen hankkeissa näyttäisi olevan 
kysymys kanasianvälisessä katsannossa hyvin merkittävästä asiasta eli 
community-based practice eli alueiden, yhteisöjen (myös työyhteisöjen) 
ongelmanratkaisukyvyn ja kehityksen vahvistamisesta.

Seuraava haaste voi olla perinteisen ongelmaspesifi n (esim. lastensuojelu) 
ammatillisen käytännön ja varhaisen tuen välisen kytkennän vahvemmasta 
löytymisestä.

Vrt. Lightburn & Sessions (Eds.) 
Handbook of Community-Based Clinical Practice (2006)

10. Uuden johtamisen rakentuminen

Johtaminen on kykyä vaikuttaa niihin, joita emme kontrolloi. Hallinnointi 
on niiden kontrollointia, joihin emme voi vaikuttaa.

On vahvaoja merkkejä siitä, että on kehkeytymässä uusi professionaalisen 
johtamisen kenttä ja sisältö (erityisesti keskijohdossa), jossa vaikuttavuus 
on keskeinen ammatillisen johtamisen kysymys.
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Samalla varhaisen tuen hankkeissa saatettiin ottaa askelia kohti jotain hyvin 
olennaista johtamisrakenteen keskeisen elementin eli budjetoinnin suhteen. 
Onko budjetoinnin keskeisin asia budjetoida kustannuksia ja tuloksia. (Vrt. 
Osborne & Hutchinson: The Price of Government. Getting the Results We 
need in an Age of Permanent Fiscal Crisis (2004)

Lopuksi jo varhaisen tuen hankkeiden seminaarissa esittämäni lainalaisuus, 
joka pyrkii tiivistämään keskeisen opin niin varhaisen tuen hankkeista kuin 
urbaanin sosiaalipolitiikan mekanismeista.

Eli kaikissa systeemeissä (esim. organisaatiossa),
jakamisen (kumppanuuden, osallisuuden) lisääntyessä 
pienilläkin panoksilla 
tuloksellisuus kasvaa eksponentiaalisesti.

Vastaavasti panosten määrästä riippumatta,
jakamisen (kumppanuuden, osallisuuden) vähetessä
tulos lähenee nollaa, 
kunnes se tietyssä pisteessä muuttuu negatiiviseksi.

Paasio Law
Tuloksellisuuden (vaikuttavuuden ja hyvinvoinnin) perusmekanismi on 

jakaminen ja kertominen –
ei lisääminen tai vähentäminen!





SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja 10/2006

33

Mikko Tamminen
johtaja
Munkkisaaren kuntoutuskeskus

PÄIHDEHUOLLON JÄLKIKUNTOUTUS 
AMMATTITUEN JA VERTAISTUEN 
YHTEISTYÖNÄ

Kiitos tuesta

Aluksi haluan kertoa Aulikki Kananojan tarkasta sosiaalipoliittisesta kat-
seesta. Viime vuosien suurten organisaatiomuutostenkin aikana hän ehti 
kiireittensä keskellä huomata pientä vipinää sosiaaliviraston tehtäväkentän 
yhdessä nurkassa. Koko sosiaalipolitiikan mittakaavassa tuota sosiaalijohta-
jan havaitsemaa päihdetyön, sosiaalityön ja vertaistuen liittymäkohtaa voi 
pitää marginaalisena, mutta ajatuksella asiaa silmäillessä juuri siinä kohdassa 
voi nähdä sosiaalityön sulautuvan kansalaisyhteiskuntaan. 

Aulikki Kananoja tutustui ammattituen ja vertaistuen kumppaneina toteut-
tamaan päihdehuollon jälkikuntoutukseen ja uuden työtavan tavoitteisiin 
– ja kannusti jatkamaan toiminnan kehittämistä. Kannustuksella oli 
erityinen merkitys, koska päihdehuollon ja sosiaalityön aikojen saatossa 
vakiintuneita käytäntöjä haastavaa työmuotoa on saatettu pitää kerettiläi-
senäkin. Uutta työmallia luotaessa ylimmän johdon antama arvostus ja 
kannustus on tärkeä tuki. Työtapa auktorisoituu.

Tuosta aiemmin tapahtuneesta ja tästä kutsusta tulla kertomaan päihde-
huollon jälkikuntoutuksesta kiitän Aulikkia Harjulan vertaisten ja ammat-
tilaisten puolesta. 
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Mitä on päihdehuollon jälkikuntoutus?

Koska aikaa on vähän, en lähde yksityiskohtaisesti kertomaan käytetyistä 
työmalleista ja tehdystä toiminnan seurannasta. Naputtelen sen sijaan 
muutaman teesin oveen. 

Ja vielä ennen kuin jatketaan, muistutan, että jälkikuntoutuksen tarpeessa 
ovat ennen kaikkea vaikeasti päihderiippuvaiset yleensä huumetaustaiset 
kuntoutujat. Seuraava koskee heitä.

Päihderiippuvuus ja siitä toipuminen on syytä jakaa vaiheisiin. Riippuvuus 
kehittyy: lisääntyvä päihteiden käyttö, päihteiden käyttö elämän tarkoi-
tuksena, ongelmien kasaantuminen. Kuntoutuminen alkaa: avun etsintä, 
luottamuksen rakentaminen ja kiinnittyminen hoitoon, kuntoutus, jälki-
kuntoutus. Riippuvuuden ja toipumisen eri vaiheissa yksilöä pitää tukea 
erilaisin keinoin. Ammattitaitoa on näiden vaiheiden tunnistaminen ja 
vaiheeseen sopivan tukiverkoston räätälöiminen.

Jälkikuntoutus voidaan aloittaa kun päihteiden käyttö on loppunut ja voi-
mavaroja on muuhunkin kuin raittiina pysymiseen. Jälkikuntoutus alkaa siis 
kuntouttavan hoidon loppuvaiheessa. Jälkikuntoutus ei kuitenkaan koskaan 
korvaa päihdehoitoa tai vertaisryhmiä, vaan sen tehtävänä on ensisijaisesti 
sosiaalinen ja ammatillinen kuntoutus.

Jälkikuntoutus on pitkäkestoista. Nopeita ratkaisuja ei ole tarjolla, koska 
kyse on uusien elämänsisältöjen etsimisestä, harjoittelemisesta ja vakiinnut-
tamisesta. Jälkikuntoutusvaiheen päihdekuntoutujat tarvitsevat muuttuviin 
elämäntilanteisiinsa oikein sovitettua päihdehoidon, terveydenhoidon, 
ammatillisen kuntoutuksen ja taloudellisen kokonaistilanteen räätälöintiä. 
Räätälöinti merkitsee usein myös asiakkaan ja verkoston toppuuttelua 
uupumiseen, pettymyksiin ja retkahdukseen johtavan hätiköinnin estämi-
seksi. Työntekijän puolella työtapa tarkoittaa liikkuvuutta sekä valmiutta 
työskennellä verkostossa ja ”vieraan pöydän ääressä”. 
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Asiakkaan jälkikuntoutuksellinen suhde työntekijään on palveluohjaussuh-
de. Asiakas ei saa siitä mitään suoraa etuutta. Palveluohjaussuhteella voi 
olla asiakkaan menestymisen kannalta kuitenkin ratkaisevakin merkitys, 
koska toipumista haittaavan ristiriidan vaara toipujan ja tukijärjestelmän 
kohtaamisessa on edelleen jatkuva. Kuntoutuja on uudessa vaiheessa, 
mutta vanhat ristiriitoja ylläpitävät reaktiomallit nousevat helposti pintaan 
puhetapojen kohtaamattomuuden ja vaikeuksien myötä niin kuntoutujalla 
kuin tukijärjestelmän edustajallakin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuki-
järjestelmien ja koulutus- ja työllistämisjärjestelmien käyttäminen omaa 
kuntoutumista tukemaan ei ole yksinkertaista, itse asiassa se voi olla 
erittäin vaikeaa ja lannistavaakin. Tässä kohtaa tarvitaan toipujan mukana 
kulkemaan päihderiippuvuuden ja kuntoutumisprosessin tuntevaa palve-
luohjaajaa, verkoston rakentajaa ja tulkkia - erikoistunutta ja jalkautunutta 
sosiaalityötä.

Jälkikuntoutuksen tehtävänä on auttaa asiakasta ottamaan päihdekuntou-
tuksesta saamansa pääoma käyttöön, soveltamaan sitä arkitodellisuuteen. 
Palvelujen maksajan näkökulmasta se tarkoittaa sijoitetun rahan tuotta-
vuuden turvaamista. 

AIKA 6 kk 1 v 2 v 5 – 10 v

VIEROITUS, KUNTOUTTAVA PÄIHDERIIPPUVUUDEN HOITO   

KOKONAISKUNTOUTUS

SOSIAALINEN KUNTOUTUS 

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

SOMAATTINEN KUNTOUTUS

MATALA KYNNYS

JÄLKIKUNTOUTUS

PSYYKKINEN KUNTOUTUS
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Vertaistuen ja ammattilaisten yhteinen jälkikuntoutustyö

Päihdekuntoutuja tarvitsee ammattituen lisäksi samaistumisen kohteita, 
esimerkkejä sekä kuulumista johonkin positiivisia merkityksiä kantavaan 
ryhmään. Näitä muutoksen kannalta yleisinhimillisiä tarpeita ei paraskaan 
palveluohjaus voi tarjota. Vertaistuki ja yleisemmin toipumiskulttuuri tar-
joaa mahdollisuuden oppia toimimaan käytännössä raittiina ja voittamaan 
toipumisen alkuun aina kuuluvan yksinäisyyden.

Tässä puhumani perustuu kokemuksiin Harjulan kumppanuustalosta, joka 
on Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, vertaistukea tarjoavan Suojatie 
ry:n ja Kalliolan Setlementin ylläpitämä toiminto. Harjulan toiminta-aja-
tuksena on päihderiippuvaisten toipumisen edistäminen ja päihteettömän 
elämäntavan tukeminen.

Tuen tavoittavuus moninkertaistuu kun toipujat ja ammattilaiset alkavat 
työskennellä samassa tilassa. Erilaisille virallisille ja epävirallisille verkostoille 
syntyy konkreettinen sulautumiskohta ja kasvualusta. Näin lähellä ihmisten 
elämän todellisuutta ja arkea olevassa kohtaamispaikassa verkostot alkavat 
kasvaa ikään kuin itsestään, eikä verkostojen päitä voi enää nähdä. Tästä syys-
tä aiempaa useampi ihminen löytää tarvitsemansa toipumiskulttuurin ja tuen 
luo, ja mikä myös tärkeää, löytävät vahvistuttuaan uusia teitä eteenpäin.

Myös jälkikuntoutusvaiheessa matalan kynnyksen kontakti on välttämätöntä. 
Tärkeä kumppanuuden tuottama vaikutus on asiakkaiden luottamuksen 
lisääntyminen tukijärjestelmää kohtaa. Pelkästään luontevat kohtaamiset 
samassa tilassa tai yhteinen alkupalaveri mahdollisen asiakkaan, vertaisen ja 
ammattilaisen kesken voi murtaa kummasti jäätä ja kasvattaa luottamusta.

Toimiakseen vertaistuen ja ammattituen kumppanuus vaatii yhteisen pää-
määrän, yhteisesti jaetun ymmärryksen päämäärän saavuttamisen keinoista, 
selkeän työnjaon ja vankat rakenteet. Lisäksi tarvitaan yhteistä tavoitetta 
palvelevaa joustavuutta. Tarvitaan siis samoja aineksia kuin mihin tahansa 
menestyvään työyhteisöön. 
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Liiallista vertaisten ja ammattilaisten roolien sulautumista suurempi riski 
lienee, että kumppanit alkavat keskinäisten ongelmien ilmetessä puuhata 
jokainen omassa nurkassaan keskittyen vain omaan erityistehtäväänsä. 
Tähän vaivaan paras ennalta ehkäisevä keino on yhdessä tekeminen ja 
toiminnan kokonaisuuden yhdessä johtaminen. Aivan kuten järjestelmän 
tasoisessa yhteistyössä.

Jokaisella toimintaan osallistuvalla taholla on oltava kokonaisuutta vahvis-
tava panoksensa ja toiminnan kehittämisen pitää tapahtua konkreettisista 
tukityötä tekevien ihmisten kokemusta ja tietoa käyttäen. Parhaat edellytyk-
set kumppanuuden onnistumiselle on, kun työntekijät ja vertaiset toimivat 
itse toiminnan perustajina. 

Jokainen kumppanuuteen sitoutunut toimija on omalla osa-alueellaan 
itsenäinen ja saa roolinsa myötä arvostusta muilta toimijoilta. Esimerkiksi 
Harjulan kumppanuustalon toimijat olisivat olemassa ja toimisivat samoja 
tavoitteita kohti ilman kumppanuuttakin, mutta voimavarat yhdistämällä 
he näkivät saavuttavansa monin verroin enemmän. Näyttää siltä, että 
mahdollisuus tällaiseen kumppanuuteen vetää puoleensa tavoitteisiin 
poikkeuksellisen sitoutuneita ihmisiä. Lopuksi homma vaatii lähinnä järkeviä 
tavoitteita, luottamusta ja rohkeutta uuden kokeiluun.

Vertaistuen ja ammattilaisten toteuttama jälkikuntoutus on ennen kaikkea 
osallistavaa. Se yhdistää yksilön tavoitteita tukevaan sosiaaliseen verkos-
toon ja yhteiskuntaan. Kuntoutuksessa opittuja taitoja aletaan soveltaa 
käytäntöön ja arkitodellisuuteen. Samalla se luo ja ylläpitää päihdekun-
toutujien tarvitsemaa toipumisen kulttuuria. Onnistuessaan kumppanuus 
vahvistaa sekä virallisen tukijärjestelmän että vapaan kansalaistoiminnan 
mahdollisuuksia.

Mikään toiminta ei ole yksinään erinomaista. Erinomaisiksi tällaisen kump-
panuuden hedelmät voivat tulla, kun kumppanuus on rakennettu elimelli-
seksi osaksi koko päihdekuntoutusjärjestelmää ja sen kuntoutuspolkuja. 
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Miten tämä taipuu urbaaniin?

Sovelletaan aiheeseen Georg Simmelin sata vuotta vanhoja ja edelleen 
päteviä suurkaupunkipohdintoja. Urbaani yksilö on valinnoissaan ja so-
siaalisissa suhteissaan järjen ohjaama, laadulliset arvot muuttuvat rahalla 
mitattaviksi määrällisiksi arvoiksi ja päivittäisissä kohtaamisissa vältetään 
tunnekontaktia. Nämä ovat osaltaan positiivisia moniarvoisuuden ja 
liikkuvuuden aineksia. Ainakin tuo ensimmäinen ja viimeinen määre 
mahdollistavat selviämisen jatkuvasti vaihtuvien virikkeiden ja valtavan 
ihmiskontaktimäärän kanssa silloin, kun yksilöllä on taitoa ja kulttuurista 
pääomaa toimia yhteiskunnassa. Toipujan pääomalla kulkevalle urbaani 
ympäristö voi näyttäytyä kylmältä ja vihamielisenä.

Pelottavassa ja arvaamattomassa ympäristössä samassa tilanteessa olevat 
perustavat turvakseen heimon. Heimo tarkoittaa ryhmän sisäistä yh-
teenkuuluvuutta ja turvaa, eli yhteisöllisyyttä. Osallisuus ryhmässä luo 
uskoa oman asian oikeutukseen, vahvistaa luottamusta omiin kykyihin ja 
kasvattaa rohkeutta toimia. Puolustautuva yhteisö voi kuitenkin muuttua 
pian pikkukaupunkilaisuuden negatiiviseksi määreeksi, liikkumattomaksi 
ja ahdasmieliseksi.

Päihdekuntoutujat tarvitsevat jälkikuntoutusvaiheessa usein raitista heimoa 
samaistumiskohteeksi osallisuuden tarpeessaan. Heimon jäsenet toimivat 
toisilleen malleina ja tukena selvänä toimimisen taitojen harjoittelussa. Hei-
mo kasvattaa siis osaltaan myös taitoja pärjätä urbaanissa ympäristössä.

Urbaaniin moniarvoisuuteen mahtuu erilaisia heimoja, niin vertaistukeen 
kuin ammattityöhön liittyviä. Ahdasmielisyys ja sisäänlämpiävyys ovat 
kuitenkin riskeinä näiden heimojen menestyksen tiellä. Yhtenä ratkaisuna 
jähmettymisongelmaan voisi olla kumppanuus, jonka kautta ryhmä laajenee 
ja ulkopuoliset yhteydet kasvavat. Avoin yhteisö alkaa tuottaa yhteiskuntaan 
positiivista muutosta sulkeutuneiden turvasaarekkeiden sijaan. Verkostoi-
tuneet heimot antavat yksilölle tarvittavan yhteisöllisen turvallisuuden 
ja läheisyyden kokemuksen, mutta tuottavat yhdessä samalla urbaanina 
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hyveenä moniarvoisuutta, liikkuvuutta ja vaihtoa. Avoin yhteisö muuttuu 
aktiiviseksi yhteiskunnan osaksi.

Helsinki on Suomessa omassa mittakaavassaan. Myös helsinkiläisten 
päihdeongelmat ovat omassa mittakaavassaan. Tästä suuren kaupungin 
surullisesta puolesta juontuu kuitenkin ainakin yksi kaunis säie – Helsin-
gissä on myös aito ja omaehtoisesti elävä toipujien kulttuuri. On riittävästi 
ihmisiä ja virikkeitä vaihtoehtojen ja valinnanvaran syntymiselle. Lisäksi 
täältä löytyy päihdetyön resursseja ja ammattitaitoa.

Hyvin taipuu urbaaniin. Vertaistuen ja ammattityön kumppanuus saattaa 
toimiakseen jopa vaatia urbaaniin liittyvää moniarvoisuutta ja kokoa.

Pieni sosiaalipoliittinen teko diskurssin muuttamiseksi

Lyhyt pateettinen päätös: Kun puhutaan vaikeasti päihderiippuvaisista, joilla 
on vähäinen koulutustausta ja työhistoria, on haihattelua sekä käytetyn 
rahan ja vaivan haaskaamista jättää heidät kuntouttavien hoitojen jälkeen 
ilman vankkaa jälkikuntoutuksellista tukea. Moderni yhteiskunta kun on 
kova pähkinä purtavaksi, varsinkin huonoilla hampailla. Jälkikuntoutuksessa 
rakennetaan uutta elämäntapaa, joka parhaimmillaan johtaa ajan myötä 
varmemmin tilanteeseen, missä sosiaalihuollolle ei ole tarvetta. Se on hyvä 
päämäärä niin yksilön kuin järjestelmänkin kannalta.

Lopuksi tulkitsen tämän seminaarikutsun pienenä sosiaalipoliittisena te-
kona. Nostamalla päihdehuollon jälkikuntoutuksen seminaarinsa yhdeksi 
aiheeksi Aulikki Kananoja muuttaa osaltaan päihdekuntoutuksen diskurs-
sia. Lisään siihen lauseen: Jälkikuntoutus ja vertaisten ja ammattilaisten 
yhteistyö ovat välttämätön osa laadukasta ja pysyvää muutosta tuottavaa 
päihdekuntoutusta. Kiitos siitä.

KIRJALLISUUS

Georg Simmel, Suurkaupunki ja moderni elämä, kirjoituksia vuosilta 1895–1917, 
Gaudeamus, Helsinki 2005
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Aulikki Kananoja ystävättärensä ja siskonsa kanssa

Aulikki Kananoja, Timo Honkala ja Rauno Kervinen
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Aulikki Kananoja ja Iceheartsien ”pojat”

Mikko Tamminen
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Seminaarin yleisöä

Laura Yliruka ja Mirja Satka
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Aulikki Kananoja

Eija Bergman

Tiina Petäjävaara,
Assi Liikanen,
Synnöve Karvinen-Niinikoski
ja Kirsi Nousiainen
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Laura Yliruka
lehtori
Helsingin yliopisto

PRAKSIS – SOSIAALISTA MUUTOSTYÖTÄ 
YLIOPISTON JA SOSIAALIVIRASTON 
RAJAKÄYTÄNTÖNÄ

Arvoisat kuulijat, on kunnia olla tänään täällä! Haluan aluksi kiittää Aulikkia 
siitä, että hän on mahdollistanut toiminnan, josta nyt puhun. Omassa 
puheenvuorossani tarkastelen sosiaaliviraston ja Helsingin yliopiston yh-
teishanketta, Praksista rajakäytäntönä näiden instituutioiden välillä. 

PrPrPrPrPrakakakakaksis rsis rsis rsis rsis raaaaajakjakjakjakjakäääääytytytytytäntäntäntäntäntönä (Wönä (Wönä (Wönä (Wönä (Wenger)enger)enger)enger)enger)

Helsingin sosiaalivirasto;
Läntinen
sosiaali-
asema

Helsingin yliopisto Praksis
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Sosiaalityön käytännön opetuksessa ei voi olla kyse pelkästään vallitseviin 
käytäntöihin sosiaalistamisesta, vaan siinä on tärkeää pyrkiä tutkivaan, 
uudistavaan oppimiseen. Samalla myös sosiaalityöntekijöillä on tarve 
kehittyä ammatillisesti ja tehdä mielekästä työtä ihmisten parissa. Praksis 
pyrkii tukemaan molempia asioita. Praksis on keino tuottaa laadullisesti 
uudenlaista käytännön opetusta sekä vahvistaa sosiaalitoimea oppivana 
organisaationa ruohonjuuritasolta lähtien. Praksis on kaksivuotinen hanke 
ja se toteutetaan Läntisellä sosiaaliasemalla aikuissosiaalityössä. 

Praksiksessa arjen toiminta on yhteinen rajatyön alue. Arkeen sisältyvät 
opetustyö ja asiakastyö. Molemmilla instituutioilla on omia tavoitteitaan 
ja velvoitteitaan; yliopiston tavoitteet liittyvät perusopetuksen toteutta-
miseen ja tutkimustoimintaan ja sosiaaliviraston tavoitteet ensisijaisesti 
sosiaalihuollon toteuttamiseen. Yhteisenä tavoitteena on kuitenkin saada 
osaavia ammattilaisia sosiaalityöhön. 

Sosiaaliaseman 
sosiaalityö;
tavoitteet ja 
velvoitteet

Yliopiston
sosiaalityön 

opetus 
ja tutkimus; 

niihin liittyvät 
tavoitteet ja 
velvoitteet

Arjen toiminta 
oppimisen areenana

Tutkiva työote,
työssä oppiminen
niin sosiaalityöntekijöiden, opiskelijoiden,
kuin opetushenkilöidenkin tavoitteena ja 
toimintatapana.

Sosiaalityön käytännön 
opetus; osaavia ammattilaisia
sosiaalityöhön

PRAKSIS
-TOIMINNAN
DYNAMIIKKA
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Praksiksessa toteutetaan sosiaalityön taitojen opetusta aidossa toimin-
taympäristössä. Vuosittain 25 Helsingin yliopiston sosiaalityön toisen 
vuoden opiskelijaa työskentelee Praksiksessa. Opintojakso on toinen 
viidestä käytännön opetuksen jaksosta. Opintojaksolla opiskelijat tapaavat 
aikuissosiaalityön uusia asiakkaita ja tekevät heidän kanssaan alkuarvioita. 
Työskentely videoidaan opiskelijoiden oppimisen tueksi. Opintojaksolla 
teoreettinen ja käytännöllinen aines tukevat toisiaan. Opetus toteutetaan 
perinteisiä rooleja ylittämällä: myös sosiaalityöntekijät opettavat ja yli-
opiston opettaja tekee asiakastyötä. Asiakkaat ovat olleet mukana suun-
nitteluvaiheessa ja viime vuoden jaksolla opiskelija-assistentti haastatteli 
kaikki opiskelijoiden tapaamat asiakkaat. Asiakkaat antoivat palautetta 
sosiaalipalveluista ja heillä oli mahdollisuus katsoa jälkikäteen video omasta 
tapaamisestaan sosiaalityöntekijän kanssa. Opintojakson tavoitteena ei ole 
sosiaalistuminen olemassa olevaan teknisesti taitavaksi ammattilaiseksi 
vaan sosiaalistuminen kehittyvään, refl ektiiviseen ammatillisuuteen ja ajassa 
elävään asiantuntijuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että taitojen treenauksen 
rinnalla on refl ektointia tukevia elementtejä, kuten yksilöllistä ohjausta, 
ryhmätyötä, oman videon itsearviointia sekä kirjoitustehtäviä. Tällainen 
sosiaalityön opiskelu tuottaa valmistuville ammattilaisille uudentyyppistä 
osaamista: rohkeutta, avoimuutta, toiminnan läpinäkyvyyttä.
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Mistä löytyy ymmärrys sosiaalityön taitojen opettamiseen? Mikä toiminta-
tavassa on uutta? Pyrkimyksenä on rakentaa niin sanottua käytäntötutki-
musperusteista opetusta. Seuraavassa kuviossa oleva sykli kuvaa opetuksen 
rakentumista. Ylälaidassa oleva nuoli on kaksisuuntainen. Se kuvaa sitä, 
että opetuksen suunnittelun lähtökohdat ovat kaksisuuntaiset ja vaikutta-
vat toisiinsa. Ensinnäkin täytyy kysyä, mitä tiedämme tutkimuksen kautta 
sosiaalityön asiakastyön keskeisistä taidoista ja niiden opetuksesta. Toi-
saalta yhtä olennaista on kysyä, millaisina yliopiston tutkintovaatimuksissa 
määritellyt asiakastyön taidot näyttäytyvät käytännössä: miten työntekijät 
hahmottavat oman kokemuksensa perusteella sitä, mikä on olennaista 
aikuissosiaalityön tekemisen kannalta. Opetuksen suunnitteluvaiheessa 
käydään dialogia näiden elementtien välillä. Opetuksen aineksena toimii 
myös asiakastyön jäsentämisen ja refl ektoinnin kautta tuotettu tieto, joka 
koostuu asiakkaiden ja ammattilaisten tiedosta ja osaamisesta. Tämän 
jälkeen täytyy kysyä, mikä on pedagogisesti tarkoituksenmukainen tapa 
opettaa asiakastyön taitoja? Kuinka opiskelija oppii parhaiten? Kuinka 
tuotettuja jäsennyksiä hyödynnetään ja mikä on mallioppimisen merkitys? 

sosiaalistuminen
”olemassa olevaan” 
-teknisesti taitava
ammattilainen

Sosiaalityön taitojen harjoittelu 
reflektiiviseksi ammattilaiseksi 
kehittymisen tukena

tilannearvio
dokumentaatio
valmistautuminen 
asiakastyöhön
havainnointi
asiakastyön videointi
vuorovaikutustaidot;

mm. 

haastattelumene-
telmät

sosiaalistuminen
kehittyvään
- reflektiivinen 
ammattilainen

itsearviointi
vertaisarviointi

yksilöllinen ohjaus
videoseminaari
ryhmätyö
taitojen työpaja
artikkelien
lukeminen
opintopäiväkirja

sosiaalistuminen
”olemassa olevaan” 
-teknisesti taitava
ammattilainen

Sosiaalityön taitojen harjoittelu 
reflektiiviseksi ammattilaiseksi 
kehittymisen tukena

tilannearvio
dokumentaatio
valmistautuminen 
asiakastyöhön
havainnointi
asiakastyön videointi
vuorovaikutustaidot;

mm. 

haastattelumene-
telmät

sosiaalistuminen
kehittyvään
- reflektiivinen 
ammattilainen

itsearviointi
vertaisarviointi

yksilöllinen ohjaus
videoseminaari
ryhmätyö
taitojen työpaja
artikkelien
lukeminen
opintopäiväkirja
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Viimeisenä vaiheena on tutkimus. Praksiksen toimintaan sisältyy opetuksen 
tutkimustoimintaa, jonka kautta hahmotetaan millaista oppimista Praksik-
sessa tapahtuu, miten käytetyt pedagogiset valinnat tukevat oppimista ja 
millaisena opetetut taidot näyttäytyvät opiskelijoiden toiminnassa. Opetuk-
sen tutkimus toteutuu pro gradu -töinä sekä käytännön opettajien oman 
työn tutkimushankkeena. Näin on luotu itseään kehittävä sykli opetuksen 
kehittämisen tueksi.

Kuinka opetustoiminta hyödyttää sosiaaliaseman kehittämistyötä? Käy-
tännön opettajat saavat uusia valmiuksia opettaessaan omasta työstään 
sekä toteuttaessaan tutkimusta. Opiskelijoiden läsnäolo arjessa tuottaa 
peilauspintoja sosiaalityöntekijöille. Opintojakson materiaalit ovat käytössä 
myös sosiaaliasemalla. Sosiaaliasemalla järjestetään teemakahveja, joissa 
hyödynnetään opetusmateriaalia ja jonka pohjalta toteutetaan kehittämis-
prosesseja sosiaaliasemalla. Praksistoiminnassa mukana olevien syventävien 
vaiheen opiskelijoiden raportit palautuvat kehittämistyöhön. 

MillaisinaMillaisina
opetettavat opetettavat 

taidot näyttäytyvät taidot näyttäytyvät 
käytännössä?käytännössä?

Miten asiakastyön taitojaMiten asiakastyön taitoja
jäsennetään  ja opetetaan jäsennetään  ja opetetaan 

aikuissosiaalityönaikuissosiaalityön
käytännöissä?käytännöissä?

Millaista ymmärrystä opetuksenMillaista ymmärrystä opetuksen
tutkimustutkimus

tuottaa asiakastyön taidoista tuottaa asiakastyön taidoista 
ja niiden opetuksestaja niiden opetuksesta

aikuissosiaalityön aikuissosiaalityön 
ympäristössä?ympäristössä?

Mitä tiedämme tutkimuksen kauttaMitä tiedämme tutkimuksen kautta
sosiaalityön asiakastyön sosiaalityön asiakastyön 

relevanteista taidoistarelevanteista taidoista
ja niiden opetuksesta?ja niiden opetuksesta?

MillaisinaMillaisina
opetettavat opetettavat 

taidot näyttäytyvät taidot näyttäytyvät 
käytännössä?käytännössä?

Miten asiakastyön taitojaMiten asiakastyön taitoja
jäsennetään  ja opetetaan jäsennetään  ja opetetaan 

aikuissosiaalityönaikuissosiaalityön
käytännöissä?käytännöissä?

Millaista ymmärrystä opetuksenMillaista ymmärrystä opetuksen
tutkimustutkimus

tuottaa asiakastyön taidoista tuottaa asiakastyön taidoista 
ja niiden opetuksestaja niiden opetuksesta

aikuissosiaalityön aikuissosiaalityön 
ympäristössä?ympäristössä?

Mitä tiedämme tutkimuksen kauttaMitä tiedämme tutkimuksen kautta
sosiaalityön asiakastyön sosiaalityön asiakastyön 

relevanteista taidoistarelevanteista taidoista
ja niiden opetuksesta?ja niiden opetuksesta?
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sosiaaliaseman

työpajat, 
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sisältönä opetuksen
teemat esim.
dokumentointi

Pro gradutyö
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Mitä asiakkaat sanovat Praksis-toiminnasta? Asiakkaat ovat kokeneet toi-
minnan hyväksi, kuten eräs asiakas totesi: 

”Sanotaan niin kuin äsken... ei ole varmaan ikinä kukaan sillai kes-
kustellut tuolla tavalla... joo, no hän varmaan on koulutettu hyvin 
sitten, tai ei ole ainakaan vielä kyllästynyt työhönsä varmaan.”

Millaista rajakäytäntöä toiminta on? Rajakäytännöllä tarkoitetaan toimin-
taa, joka kollektiivisesti välittää kahden erillisen instituution toimintoja ja 
tietoisesti välttää sulautumasta kumpaankaan. Rajakäytäntöä luonnehtii 
se, että yhteinen, ylläpidetty toiminta rakentaa dialogista suhdetta ja että 
juuri yhteyksien ylläpitämisestä tulee osa yritystä. Lisäksi toimintamuodot 
alkavat sisällyttää itseensä rajaelementtejä, jotka artikuloivat mukana olevien 
jäsenyyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnan sisältöihin tihkuu kaiken 
aikaa ”keskusinstituutioista” uusia aineksia rajatoimintoihin. Toiminta 
pysyy rajatoimintona, mikäli toimintaprosessista ei tule täysin itsenäistä, 
rajat pysyvät ”rauhattomina” ja aina uudelleen määriteltävinä, elävinä. 
Siten voidaan välttää tämä riski: rajatoiminnan riskinä voi olla, että yhtey-
det ”emo-organisaatioon” katkeavat ja toiminta marginalisoituu (Wenger 
1998, 103–120). 

Praksiksessa eri toimijat toimivat yhteisen tavoitteen suuntaisesti, jatkuvasti 
neuvotellen ja merkityksiä hakien ja tuottaen, omaa toimintaa tutkien ja 
siitä oppien. Olennaista on sitoutuminen neuvotteluun ja kyky rakentaa 
uutta, sekä toimia aktiivisessa suhteessa omaan organisaatioon yhteyksiä 
rakentaen ja vahvistaen. Tarvitaan niin mielikuvitusta, kuin liittoutumista 
ja sitoutumistakin. (vrt. Wenger 1998, 174). Praksis toimii niin viraston 
kuin yliopistonkin myötävaikutuksella. Kun molemmat isot organisaatiot 
eri hierarkiantasoilla ymmärtävät rajakäytäntöjen hedelmällisen ja innova-
tiivisen merkityksen, tulos on erinomainen niin hankkeen opiskelijoiden 
ja työntekijöiden kuin kansalaistenkin kannalta. Praksis ei ole ainoastaan 
yliopiston ja kentän välistä neuvottelua, vaan vuoropuhelua asiakkaiden, 
työntekijöiden, opettajien ja opiskelijoiden kesken. 

Kiitos!
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Aulikki Kananoja
sosiaalijohtaja
Helsingin kaupunki

TURVALLISUUDEN JA MUUTOKSEN 
PARADOKSI URBAANIN 
SOSIAALIPOLITIIKAN SUUNTAAJANA

Sosiaalipolitiikan juuret

Sosiaalipoliittisella toiminnalla on useita juuria. Niitä voidaan kulloisestakin 
esittäjästä riippuen kuvata ja jäsentää eri tavoin. Pyrin tässä esityksessä 
löytämään sellaisen jäsennyksen, joka auttaisi ymmärtämään tämänhetkisiä 
sosiaalipoliittisia jännitteitä valtiollisen sosiaalipolitiikan ja kunnallisen, 
erityisesti kaupunkien sosiaalipolitiikan välillä.

Sosiaalipolitiikan juuret ovat yhtäällä rautakansleri Bismarckin luomassa 
työväenvakuutuksessa. Sen pyrkimyksenä oli yhteiskuntarauhan takaa-
minen yhteiskunnassa, jossa työväenluokka kasvoi lukumääräisesti ja 
sen vaatimukset uhkasivat nousevan teollisuuden toimintaedellytyksiä. 
Nykyisen hyvinvointivaltion juuret ovat myös 1940-luvun brittiläisessä 
sosiaalipolitiikassa. Lordi Beveridgen johdolla luotiin kattava ”sodassa ole-
van kansakunnan jälleenrakennusohjelma”, jonka tehtävä oli taistella viittä 
”jättimäistä pahaa” – puutetta, sairautta, tietämättömyyttä, toimettomuutta 
ja elinympäristön kurjuutta – vastaan ( Beveridge Hellstenin 1993 mukaan). 
Sosiaalinen turvallisuus oli sodan aiheuttaman turvattomuuden oloissa 
keskeinen ja kansakuntaa yhdistämään tarkoitettu päämäärä. Beveridgen 
ohjelman tavoitteena oli antaa taloudellinen minimiturva kaikille edellä 
mainittujen ”jättimäisten pahojen” uhkaamille kansalaisille. Turvajärjes-
telmän toteuttaminen ja rahoitus nähtiin valtion tehtäväksi.
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Tämän päivän sosiaalipoliittisella toiminnalla on myös muita juuria. 
Erityisesti suurten kaupunkien slummialueille syntyi 1800-luvun lopulla 
Lontoossa ja Yhdysvaltojen suurissa kaupungeissa setlementtejä. Setlement-
tien alkuperäinen historia pohjautuu yliopisto-opiskelijoiden sijoittumiseen 
suurkaupunkien köyhälistökortteleihin, joissa asuen he jakoivat siellä asu-
vien ihmisten elämänolot ja kokemukset. Tällä tavoin opiskelijat halusivat 
auttaa slummien asukkaita pois kurjuudesta ja avuttomuudesta. Setlementit 
tarjosivat esim. maahanmuuttajien asuttamilla alueilla niin Lontoossa, 
Chicagossa kuin New Yorkissakin laajan skaalan erilaisia toimintoja, alkaen 
kielenopetuksesta ja muusta sivistystoiminnasta, lasten päivähoidosta, työl-
listymisen ja asumisen tukemisesta eri muodoin toteutuvan yhteisöllisen 
vastuun edistämiseen. Setlementit olivat omaan yhteisöönsä vahvasti kiin-
nittyneitä ja siten niiden toiminnat kohdentuivat ja räätälöityivät yhteisön 
luonteen mukaan. Monet sosiaalityön suuret nimet, esim. Jane Addams  
( sittemmin Nobelin rauhanpalkinnon saanut kansainvälinen vaikuttaja) 
Chicagossa,  ovat olleet setlementtityön uranuurtajia. 

Sosiaalipolitiikalla on juurensa myös yksilöllisessä auttamisessa. Tätä lähes-
tymistapaa toteutettiin niin virallisen köyhäinhoidon piirissä – esim. saksa-
laisessa Elberfelt-järjestelmässä, joka Suomessa omaksuttiin ensimmäisenä 
Oulun kaupungissa – kuin amerikkalaisessa tai brittiläisessä vapaaehtoisjär-
jestöjen auttamistyössä. Yksilöllisessä lähestymistavassa perehdytään apua 
tarvitsevien ihmisten ja perheiden elämäntilanteeseen ja avuntarpeeseen 
mahdollisimman yksilöllisesti. Olennaista on rakentavan yhteistyösuhteen 
luominen apua tarvitsevan yksilön tai perheen ja auttajan välille. Ihmis-
arvoa ja osallisuutta vahvistavan yhteistyösuhteen ja yksilöllisesti raken-
netun tuen turvin  tavoitteena on ihmisten omien  toimintaedellytysten 
parantaminen, autonomisempi ote omaan elämänkulkuun, irtautuminen 
riippuvuudesta avun antajaan ja kasvaminen vastuun ottamiseen omasta 
ja läheisten elämästä. Sosiaalityön historiassa Mary Richmond edustaa 
tämän lähestymistavan kehittäjää. Helsingin kaupungin köyhäinhoidon, 
sittemmin huoltotoimen toimitusjohtajana vuosina 1931–1946 toiminut 
Bruno Sarlin edustaa inhimillisen ja yksilöllisen huollon määrätietoista 
puolestapuhujaa suomalaisen sosiaalihuollon historiassa.
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Turvallisuus ja muutos

Edellä kuvatut sosiaalipolitiikan juuret voidaan pelkistäen jäsentää kahteen 
tavoitteiltaan ja toteutustavaltaan erilaiseen sosiaalipolitiikan  ”tyyppiin”:

• turvallisuustavoitteinen, laajojen järjestelmien ja oikeuksiin 
perustuvien toimenpiteiden avulla tavoitteitaan toteuttava sosi-
aalipolitiikka

• muutostavoitteinen,  yksilölliseen elämäntilanteeseen tai yhtei-
sön luonteeseen sovitetun työskentelyn ja asiakkaan osallisuuteen 
perustuvan yhteistyön avulla tavoitteitaan toteuttava sosiaalipoli-
tiikka.

Turvallisuusorientoitunut, oikeuksiin ja normeihin perustuva järjestelmä  
soveltuu taloudellisiin etuuksiin ja keskimääräisiin tarpeisiin. Tällaista 
sosiaalipolitiikkaa edustavat esimerkiksi erilaiset sosiaalivakuutuksen 
muodot, lapsilisä, työmarkkinatuki, asumistuki ja tietyssä mielessä myös 
toimeentulotuen normitettu osa. Pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskun-
nassa järjestelmäkeskeinen ja oikeuksiin perustuva lähestymistapa on 
laajentunut taloudellisista etuuksista kokonaisia väestöryhmiä kattaviksi 
sosiaalipalveluiksi. Oiva esimerkki tästä on lasten päivähoitojärjestelmä. 
Tämän lähestymistavan laajentamisen painetta yhä useammille palvelu-
alueille on edelleenkin nähtävissä. Kehityssuunta on tuonut mukanaan 
sosiaalipalvelujen ja sen mukana ammatillisen auttamisen juridisoitumista.  
Tämän orientaation tunnusmerkkejä on nähtävissä myös ajankohtaisissa 
sosiaalihuollon kehityssuunnitelmissa.

Muutostavoitteinen sosiaalipolitiikka on luonteeltaan sosiaalista (erotuk-
seksi juridisesta), yhteistyöhön ja osallisuuteen perustuvaa toimintaa. 
Se edellyttää paikallisesti, yhteisöllisesti ja yksilöllisesti muotoutuvaa 
lähestymistapaa, jota on vaikea ennakolta normittaa tai standardisoida 
keskivertoisiksi toimenpiteiksi. Muutosorientoituneen sosiaalipolitiikan 
olennainen piirre on se, että elämäntilanteen muutosta ei voi ”antaa” tai 
lähettää pankkitilille – päinvastoin kuin taloudellisia etuuksia. Se edellyttää 
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asiakkaan osallisuutta, hänen omaa aktiivista mukana oloaan työskente-
lyssä. Tavoitteeksi asetettu muutos aikaan saadaan yhteistyössä, usein 
monien eri toimijoiden toisiaan täydentävien toimenpiteiden kokonaisuu-
tena. Asiakkaan oman osuuden painottaminen ei merkitse sitä, että hänen 
vaikeutensa nähtäisiin hänen omaksi syykseen. Ihmiset eivät voi valita niitä 
olosuhteita, joihin syntyvät eivätkä läheskään aina voi vaikuttaa niihin 
elämänkohtaloihin, joiden kanssa heidän on tultava toimeen. Sen sijaan 
vaikeuksien yli pääseminen taikka elämänongelmien rakentava käsittely 
edellyttää aina ihmisen osallistumista muutoksen aikaan saamiseen. Täl-
laista työskentelyä tarvitaan esimerkiksi lastensuojelussa, päihdepalveluissa, 
monien toimeentulotukiasiakkaiden kohdalla. Yksilöllisen työskentelyn 
tarve tulee näkyviin myös vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa tai 
päivähoidossa silloinkin, kun asiakas kuuluu turvallisuustavoitteisen ja 
oikeuksiin perustuvan järjestelmän piiriin. 

Turvallisuustavoitteinen ja muutostavoitteinen sosiaalipolitiikka eivät 
ole toistensa vaihtoehtoja. Päinvastoin, usein niitä tarvitaan rinnakkain. 
Ne edustavat  kahta erilaista lähestymistapaa sosiaalisiin kysymyksiin.  
Bismarckin ja Beveridgen luomia järjestelmiä voidaan luonnehtia turvalli-
suusorientoituneiksi, kun taas Elberfelt-järjestelmä, Richmondin ja Bruno 
Sarlinin lähestymistapa ovat muutosorientoituneita. Olennaista on, että 
sosiaalipoliittisia ohjelmia ja  toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa 
ymmärretään sen kysymyksen luonne, johon sosiaalipolitiikalla  vastausta 
haetaan: onko kysymys turvallisuutta lisäävien toimien tai etuuksien ”anta-
misesta” vai sellaisesta sosiaalisesta muutostyöstä, jota ei ole mahdollista 
toteuttaa ihmisen tai yhteisön ulkopuolisin, standardoiduin toimenpitein 
ilman heidän omaa osallisuuttaan.

Pitäisi siis löytää jäsentyneempi käsitys siitä, mitkä kysymykset kuuluvat 
turvallisuusorientoituneen sosiaalipolitiikan ja mitkä muutosorientoituneen 
sosiaalipolitiikan alueelle. Samoin on tarpeen tunnistaa, mitkä kysymykset 
voidaan ratkaista taloudellisin etuuksin ja mitkä kysymykset edellyttävät 
luonteeltaan sosiaalisia vastauksia.
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Valtiollinen ja kunnallinen sosiaalipolitiikka

Sekä Bismarckin sosiaalivakuutusjärjestelmä että Beveridgen sosiaaliturva-
arkkitehtuuri ”viittä jättimäistä pahaa” vastaan syntyivät yhteiskuntiin, jotka 
olivat staattisempia yhteiskuntia kuin nykyinen yhteiskunta nopeine muu-
tostrendeineen ja globalisoituvine piirteineen. Bismarckin ja Beveridgen ajan 
yhteiskuntien ja ihmisten tarpeet olivat ymmärrettävissä ja jäsennettävissä 
suurten ryhmien taikka koko yhteiskunnan turvattomuus-kysymyksiksi. 
Turvattomuuden kysymykset olivat pääosin taloudellisia luonteeltaan 
ja hallittavissa keskitetyin järjestelmin eli valtion toimin tai keskitettyjen 
vakuutusohjelmien avulla. Suomessa esimerkiksi sosiaalivakuutusohjelmat 
ja väestöpoliittisin väestöpoliittisin tavoittein syntynyt lapsilisäjärjestelmä 
edustavat keskitetysti toteutettavia ohjelmia, joilla on koko väestöä kattavat, 
kansallisen tavoitteet.

Edellä kuvattuun sosiaalipolitiikan syntyhistoriaan verrattuna tämän päivän 
suomalainen, ja erityisesti helsinkiläinen, sosiaalipolitiikka eroaa ainakin 
kahdessa suhteessa. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa toteuttaa kaksi rinnak-
kaista demokraattisesti ohjattua järjestelmää: valtio ja kunnat.

Toiseksi tämän päivän urbaanin  yhteisön sosiaaliset kysymykset ja sosi-
aalipoliittiset toimintakentät ovat monessa suhteessa erilaiset kuin teol-
listumisen nousuvaiheen yhteiskunta taikka sodanjälkeinen turvallisuutta 
rakentava yhteiskunta.

Olen koettanut koko sosiaalijohtajakauteni ajan saada ymmärrettävällä 
tavalla jäsennetyksi sitä jännitettä, joka sosiaalipoliittisen kentän kokonai-
suudessa etenkin urbaanissa elämänympäristössä vallitsee. Se on jännite 
valtakunnallisen ja paikallisen, valtiollisen ja kunnallisen sosiaalipolitiikan 
välillä. En suostu uskomaan, että kysymys on pelkästään taloudellisten 
voimavarojen jakautumisesta. Jännitteellä on syvempiä syitä, joista yritän 
seuraavassa saada otetta.
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Valtiollisen sosiaalipolitiikan ja kunnallisen sosiaalipolitiikan, kansallisten 
tavoitteiden ja paikallisten edellytysten väliset jännitteet ovat tämän päi-
vän Suomessa arkipäivää. Kunta- ja palvelurakenneuudistus voi osaltaan 
vähentää näitä jännitteitä, mutta en usko että se kokonaan ratkaisee tämän 
kysymyksen. Jännitteet liittyvät paitsi valtion säätämien velvoitteiden ja 
kuntien voimavarojen väliseen ristiriitaan myös kysymyksenasettelujen 
erilaisuuteen. Valtiollinen sosiaalipolitiikka ohjautuu valtakunnallisten 
keskiarvojen mukaan ja pyrkii ohjaamaan kaikkia kuntia niiden suuntaan. 
Kunnallinen sosiaalipolitiikka perustuu paikallisiin väestöpiirteisiin ja 
elinoloihin, läheltä nähtyyn elämäntilanteiden kirjoon, kunnallisen itse-
hallinnon määrittelemiin tavoitteisiin ja painopisteisiin sekä ennen kaikkia 
kuntien taloudelliseen ja muuhun elinvoimaan. Vaikka 1990-luvun alun 
valtionosuusuudistuksen tarkoituksena oli vahvistaa kunnallista hyvin-
vointipolitiikkaa, ovat monet sen jälkeen toteutetut lakisääteiset velvoitteet 
rajoittaneet valtionosuusuudistuksen keskeistä tavoitetta, kunnallisen hy-
vinvointipolitiikan muotoutumista paikallisten elinolojen ja väestöpiirteiden 
sekä kunnallisen päätöksentekojärjestelmän pohjalla. 

Tarkoitukseni ei ole tässä yhteydessä kuitenkaan käsitellä valtiollisen ja 
kunnallisen sosiaalipolitiikan suhdetta yleisemmin, koska seminaarin teema 
ei ole Taipuuko valtiollinen sosiaalipolitiikka kunnalliseen päätöksente-
koon?. On kuitenkin tärkeätä todeta, että meiltä puuttuu valtion ja kuntien 
päivänkohtaista kinastelua perusteellisempi analyysi siitä, miten kahden 
demokraattisen päätöksentekojärjestelmän rinnakkainen toiminta sosiaa-
lipolitiikassa ja hyvinvointipolitiikassa laajemminkin vaikuttaa toiminnan 
painotuksiin ja priorisointeihin.

Suurkaupunkien elämä ja postmoderni yhteiskunta

Palaan esitykseni pääteemaan: Taipuuko sosiaalipolitiikka urbaaniin elä-
mään? Mitä turvallisuuden ja muutoksen erilaiset tavoitteet – asetelmaan 
sisältyvä paradoksaalisuus – vaikuttaa kaupunkien sosiaalipolitiikan tule-
vaan suuntaan?
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Tämän päivän kaupunkielämä on kaukana staattisesta yhteiskunnasta. 
Suurkaupunkien kysymykset ovat viime vuosina niin Suomessa kuin koko 
Euroopassa nousseet yhteiskuntapolitiikan asialistalla aikaisempaa korke-
ampaan asemaan, Suomessa tosin aika hitaasti. Omassa maanosassamme 
entistä suurempi osa väestöstä asuu kaupungeissa ja nimenomaan suurissa 
kaupungeissa. Yhteiskuntien muutostrendit näkyvät yleensä ensimmäisenä 
suurissa kaupungeissa. Suomessa pääkaupunkiseutu ja erityisesti Helsinki 
on se alue, joka ottaa vastaan kansainvälisten muutosten suotuisat ja 
epäsuotuisat seurausvaikutukset.

Suurkaupunkien elämä muistuttaa monessa suhteessa sosiologi Zygmunt 
Baumanin kuvaamaa post-modernia yhteiskuntaa ( Bauman 1996). Kun  
teollinen tai maatalousyhteiskunta – Baumanin käsitteitä käyttäen Moderni 
– piti tavoitteena yhteiskunnan eri voimien tasapainoa ja pyrki hallitsemaan 
yhteiskuntaa rationaalein säännöin ja keskitetyin järjestelmin, on postmo-
dernille yhteiskunnalle  tyypillistä epävakaus, epäjatkuvuus, ambivalenssi, 
ristiriitaisuus, epätäydellisyys, epäselvyys, epäröinti. Moderni sulkee 
nämä vaikeasti hallittavat ilmiöt ja epämiellyttävät piirteet tarkastelunsa 
ulkopuolelle, ikään kuin sellaisia ilmiöitä ei olisikaan. Urbaani yhteisö taas 
on täynnä postmodernia elämää kaikkine edellä kuvattuine piirteineen. 
Urbaani elämä tuottaa myös sosiaalipolitiikkaan paljon tilanteita, joihin ei 
ole valmiita vastauksia. Vaikka Modernikin edelleen on vaikuttamassa, on 
silti yhä useammin todettavissa, että rationaaliset säännöt taikka keskitetysti 
suunnitellut ratkaisut eivät saavuta urbaanin elämän olennaista olemusta. 
Esimerkkeinä keskitetyn hallinnon vaikeudesta ratkaista paikallisia ongelmia 
voidaan mainita vaikkapa Pariisin lähiöiden mellakat. Pienessä mittakaa-
vassa vastaavia esimerkkejä on löydettävissä lähempääkin.

Arnaldo Bagnasco ja Patrick LeGalès, tunnetut eurooppalaiset kaupunki-
tutkijat, ovat kuvanneet kaupunkien roolia globalisoituvassa maailmassa 
muun muassa siten, että kun yritystoiminta ja rahatalous eivät enää ole 
sidottuja kansallisiin talouksiin, ne ovat yhtäältä vapaita maantieteellisistä 
rajoista, mutta toisaalta entistä tietoisempia maantieteellisistä paikoista 
(territorioista), erityisesti kaupungeista, investointien ja elämisen ympä-
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ristöinä . Heidän mukaansa nykyisessä yhteiskunnassa julkishallinnon, 
markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan (civil society) keskinäiset suhteet 
muotoutuvat uudelleen ja niiden väliset rajat käyvät hämäriksi. Tämä 
prosessi synnyttää tarpeen uudenlaiseen poliittiseen ja sosiaaliseen orga-
nisoitumiseen, johon kansallisvaltio ei tuo ratkaisua. Tutkijoiden mukaan 
tässä uudelleen muotoutumisen prosessissa kaupungit tarjoavat sellaisen 
poliittisen ja sosiaalisen rakenteen, johon sekä kansalaisyhteiskunta että 
markkinat voivat kiinnittyä. (Bagnasco ja LeGalès, 2000) 

Bagnasco ja LeGalès korostavat, että kaupunkien sosiaalinen ja poliittinen 
organisoituminen eroaa sellaisesta poliittisesta rakenteesta, jota hallitsevat 
valtion toimintaan yleensä liittyvät rationaalisuuden ja lainmukaisuuden 
periaatteet.  Kaupunkien ”poliittinen” on valtion ”poliittista” suuremmassa 
määrin sosiaalisten ryhmien, instituutioiden, julkisten ja yksityisten toi-
mijoiden liittoutumista. Se on erilaisten ryhmien mobilisoitumista erilais-
ten kysymysten ympärille, kollektiivisia projekteja, joilla on kahdenlaisia 
päämääriä: yhtäällä pyrkimys sopeutua talouden muutoksiin ja toisaalta 
pyrkimys toimia markkinoiden seurausvaikutusten korjaajana ja tasapainot-
tavana tekijänä – jopa suojana markkinoiden haitallisia seurausvaikutusten 
vastaan. Kaupungit ovat tämän käsityksen mukaan luonteeltaan sosiaalisia 
prosesseja ja sosiaalisia liittoutumia, paikallisten toimijoiden aikaan saamia 
toimintoja. Ne eivät ole staattisia ympäristöjä, joiden elämää voidaan hallita 
keskitetyn hallinnon toimenpitein tai normitetuin ohjelmin. Kaupunki ei 
ole ”paikallistason valtio”, vaikka kunta on meillä usein ymmärretty valtion 
etäispäätteeksi. Kaupunkikunta on tämän ajatuskulun mukaan perusole-
mukseltaan tyystin toisenlainen instituutio.

Kiinnostava kysymys on, missä määrin suomalaiset kaupungit näkevät 
itsensä ensi sijassa julkishallinnon paikallisviranomaisena – ”pikkuvaltiona” 
– ja missä määrin sosiaalisena yhteisönä, uudenlaisten yhteiskunnallisten 
prosessien solmukohtana, kansalaisyhteiskunnan ja markkinoiden kiinnitty-
misalustana tai jopa sosiaalisina prosesseina? Mitä kaupungin elinvoimalle 
merkitsee sen käsitys kaupungin luonteesta: pelkästäänkö julkisviranomai-
nen vai ensi sijassa sosiaalinen organisaatio?
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Edellä olevan valossa on kiinnostava palata esityksen pääteemaan: Taipuuko 
sosiaalipolitiikka urbaaniin elämään? Miten luoda vaikuttavaa sosiaalipo-
litiikkaa ympäristössä, jota leimaavat postmoderni elämä, epävarmuus, 
epäselvyys, ambivalenssi ja epäjatkuvuus? Miten toimia ympäristössä, joka 
on luonteeltaan enemmän paikallisten toimijoiden koalitio, sosiaalinen 
prosessi, julkishallinnon, markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan uuden-
laisen työnjaon ankkuripaikka kuin valtion säätämien lakien ja kansallisten 
ohjelmien paikallistason toteuttaja? Minkälaista tulisi olla sosiaalipolitiikan 
silloin, kun kaupunki nähdään maantieteellisenä alueena, territoriona? 
Olisiko normitettu palvelutehdas sittenkin turvallisin ja paras ratkaisu 
tähän mosaiikkimaiseen, jatkuvasti muuntuvaan ja myös turvattomuutta 
sisältävään ympäristöön?

Helsinki sosiaalipolitiikan ympäristönä ja toteuttajana

Jos siirrymme näistä kaupunkitutkijoiden teoreettisista sfääreistä lähem-
mäksi helsinkiläisen kaupunkielämän ja sosiaalipolitiikan arkipäivää, 
voimme nähdä sekä turvallisuuteen että muutokseen liittyviä sosiaalisia 
kysymyksiä. On selvää, että muuttuva ja vain niukasti selkeitä toiminta-
koodeja tarjoava kaupunkiympäristö synnyttää turvattomuutta ja siten 
luo tarpeita turvallisuuden vahvistamiseen. Yksinäisten ihmisten suuri 
määrä, asuminen kaukana omilta juurilta ja kaikenlaista elämäntapaa 
salliva kaupunkiympäristö voi muodostua välinpitämättömäksi, turvat-
tomaksi ja vieraannuttavaksi ympäristöksi. Kaupungeissa tarvitaan siis 
myös turvallisuutta tuottavaa sosiaalipolitiikkaa. Silloin kun on kysymys 
taloudellisesta turvattomuudesta, ovat kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät 
tarpeen. Paikallistasolle ei tulisikaan antaa sellaisia tehtäviä eikä sellaisia 
taloudellisia vastuita, joiden keskeinen tavoite on maan eri osissa asuvien 
kansalaisten taloudellinen tasa-arvo. Tarkoitukseni ei siis tässä esityksessä 
ole vähätellä kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien tai muidenkaan turval-
lisuutta lisäävien sosiaalipoliittisten järjestelmien merkitystä. Päinvastoin 
– valtion vastuu esimerkiksi kansalaisten taloudellisesta tasa-arvosta voisi 
olla nykyistä suurempikin.
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Suurkaupungin sosiaalipolitiikan näkökulmasta on kuitenkin pakko todeta, 
että valtiollisen sosiaalipolitiikan lakisääteiset toimet taikka kansalliset ohjel-
mat tuovat vastauksia vain osaan pääkaupungin sosiaalitoimen kipeimpiä 
kysymyksiä. Urbaanin yhteisön keskeiset sosiaaliset ongelmat näyttävät 
pysyvän tai jopa kasvavan monista merkittävistä lakisääteisistä uudistuk-
sista huolimatta. Lasten päivähoitoon tehdyistä mittavista investoinneista 
huolimatta lastensuojelun tarve ei ole vähentynyt. Päinvastoin, joudumme 
edelleen työskentelemään useamman sukupolven lastensuojeluasiakkuuden 
kanssa. Lasten kasvaminen ilman yhtäkään turvallista aikuista on Helsingis-
sä tavallisempaa kuin haluaisimme uskoa. Nuorten kohdalla tulee vastaan 
entistä vaikeammin ratkaistavia sosiaalisia ongelmia, tuhoavaa käyttäyty-
mistä, kasvamista vailla itseä tai muita suojaavia rajoja. Kattavasta ja hyviä 
tiedollisia tuloksia tuottavasta koulujärjestelmästä huolimatta, osa nuorista 
ei tahdo jaksaa edes peruskoulua loppuun. Osa peruskoulun suorittaneista 
ei löydä ammatillista paikkaansa ja syrjäytyy pääsemättä koskaan kunnolla 
kiinni työelämään. Osa aikuisista on pudonnut pitkäaikaisesti ja totaalisesti 
tavallisesta elämänmenosta, sosiaalisista suhteista, työstä ja arkielämän 
toiminnoista siinä määrin, että jopa elämän perusasioihin kuuluva asumi-
nen edellyttää paljon ammatillista tukea ja erityisiä järjestelyjä. Sosiaalinen 
syrjäytyminen, ekskluusio, on noussut eurooppalaisen yhteiskunnan kes-
keiseksi ”jättimäiseksi pahaksi” käyttääkseni lordi Beveridgen käsitettä. Se 
on erityisesti kaupunkien vitsaus ja luonteeltaan ”sosiaalinen” kysymys, 
kuten käsitekin sanoo. Se ei ratkea antamalla rahaa taikka palveluja, vaan 
työskentelemällä yhdessä uloslyötyjen ihmisten kanssa heidän osallisuut-
taan, vastuutaan ja toimintaedellytyksiään vahvistavalla tavalla.

Helsinki – ja pääkaupunkiseutu kokonaisuutena – on myös Bagnascon ja Le-
Galèsin kuvaama sosiaalinen organisaatio, jota leimaavat niin postmoderni 
elämä kuin erilaiset sosiaaliset koalitiot, erilaisten ryhmien mobilisoituminen 
erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Alueelle syntyyjulkishallinnon, 
markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistoiminnan uusia muotoja. 
Alueen keskeinen ja yhteinen pyrkimys on tarjota maantieteellinen ank-
kuripaikka hyvää toimintaympäristöä etsiville kansainvälisille yrityksille.  
Suurkaupungin sosiaalinen elinvoima ei siis ole samaa kuin lakisääteisten 
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sosiaalipalvelujen tarjonta, vaan monipuolisempi kokonaisuus, joka laajenee 
julkishallinnon tehtävistä sekä kansalaisyhteiskunnan että markkinoiden 
suuntaan.

Suurkaupunkien keskeiset sosiaalipoliittiset kysymykset ovat sosiaalisia 
kysymyksiä. Asuinalueiden ja yhteisöjen sosiaaliset polarisoitumistendens-
sit, lasten ja nuorten turvattomuus ja huolenpidon puutteet, korkea päih-
deongelmien esiintyminen, syrjäytyminen työstä ja sosiaalisista suhteista, 
etnisten ryhmien rinnakkaisuus ja riskit niiden välisiin jännitteisiin – joita 
pääkaupunkiseutukaan ei ole voinut välttää –, poikkeavat alakulttuurit, 
vieraantuminen tavanmukaisen asumisen ja oman yhteisön normeista ovat 
tyypillisesti kysymyksiä, jotka vaativat sosiaalisia interventioita. 

Suurkaupunki ja pääkaupunkiseutu on myös monien vahvuuksien keskitty-
mä: korkea koulutustaso, vahva kulttuurielämä, paljon tietoa ja aktiivisuutta, 
kasvava kansainvälisyys, innovaatioita rohkaiseva ilmapiiri ovat seudun 
väestön ja elinvoiman kannalta merkittäviä tekijöitä (viittaus Eero Holstilan 
esitykseen). Olennainen kysymys onkin, miten voimme näillä kiistattomilla 
vahvuuksilla kompensoida suurkaupunkien kasautuvaa sosiaalista kuormaa. 
Kaupunkien sosiaalisten vahvuuksien kytkeminen vastauksiksi sosiaalisiin 
ongelmiin ja polarisoitumistendensseihin on luonteeltaan yhteistyön ja 
yhteen liittämisen prosessi, siis sosiaalinen prosessi. Tämä on käsitykseni 
mukaan lähivuosien keskeinen haaste, joka edellyttää sosiaalipoliittisten 
vastausten hakemista perinteisen sosiaalipalvelujärjestelmän ulkopuolelta 
(esimerkiksi liikunnan alueelta kuten poikien jääkiekkojoukkue Icehearts), 
sosiaalisia innovaatioita sanan varsinaisessa merkityksessä.

Muutosorientoitunut sosiaalipolitiikka tämän esityksen tarkoittamassa 
mielessä ei ole universaalille järjestelmälle usein vaihtoehdoksi nähtyä 
tarveharkintaista sosiaalipolitiikkaa. Universaali ja tarveharkintainen ovat 
käsitykseni mukaan saman ulottuvuuden kaksi ääripäätä. Muutosorientoi-
tunut sosiaalipolitiikka sen sijaan merkitsee eri ulottuvuutta, toisenlaista 
– luonteeltaan sosiaalista, yhteisösuhteisiin liittyvää, osallisuutta koros-
tavaa – lähestymistapaa ja toimintaa. Se ei operoi taloudellisen turvan 
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käsittein eikä siitä näkökulmasta, miten kattavasti etuuksia jaetaan tai ei 
jaeta. Se operoi sosiaalisilla käsitteillä: osallisuudella, yhteistyöllä, yhteisvas-
tuullisuudella, sosiaalisilla prosesseilla ja sosiaalisilla vaikutuksilla. Yhteinen 
työ koskee yhtä hyvin vaikeuksien luonteen ymmärtämistä – ongelmien 
tunnistamista – kuin yhteistyön tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi tar-
vittavia keinoja. Sosiaalisen muutostyön ensisijainen voimavara ei ole raha 
(vaikka rahaakin toki tarvitaan esimerkiksi työntekijöiden palkkaamiseen), 
vaan sosiaalinen osaaminen ja sosiaaliset kokemukset. Voimavarana on 
taito asettua työskentelemään yksilöiden, perheiden tai yhteisöjen kanssa 
siten, että syntyy muutosta käynnistäviä sosiaalisia kokemuksia, ihmisarvoa 
kunnioittavaa yhteistä työskentelyä ja elämänotteen vahvistumista. Nämä 
taidot ovat sosiaalityön keskeisiä taitoja, sellaisena kuin minä sosiaalityön 
osaamisen ymmärrän. 

Urbaanien yhteisöjen sosiaalipolitiikassa keskeinen ammatillinen osaaminen 
nousee sosiaalityöstä ja muusta sosiaalialan ammatillisesta osaamisesta.
Sosiaalityön historia tarjoaa monia esimerkkejä siitä, miten on luotu uu-
denlaisia lähestymistapoja sellaisiin ongelmiin, jotka ovat edelleen ajankoh-
taisia sekä Helsingissä että koko pääkaupunkiseudulla. Setlementtiliike on 
syntynyt ja muotoutunut monin tavoin työskentelemään suurkaupungeille 
tyypillisten sosiaalisten kysymysten kanssa. Ei ole sattumaa, että kau-
punkisosiaalityön kehittämiseen paneutunut Heikki Waris-instituutti on 
halunnut toimia läheisessä yhteistyössä juuri setlementtiliikkeen kanssa. 
Yhteiset historialliset juuret voivat antaa innostusta ja voimaa uusien kau-
punkisosiaalityön sovellutusten luomiseen. Mutta myös muu sosiaalityön 
historia ja sosiaalityölle luonteenomaiset lähestymistavat antavat väli-
neitä muutosorientoituneelle sosiaalipolitiikalle. Sosiaalityö – tapahtuipa 
se yksilöiden, ryhmien taikka kokonaisten yhteisöjen kanssa – edustaa 
elinolojen, elämäntilanteiden ja yksilöiden tarpeiden sekä heidän omien 
edellytystensä mukaisesti rakentuvaa lähestymistapaa. Asukkaiden ja asi-
akkaiden osallisuus ja panos yhteistyöhön ovat olennainen osa sosiaalista 
muutostyötä, puhutaanpa sitten kaupunkitasoisesta sosiaalipolitiikasta, 
asuinalueen yhteisöllisyyden vahvistamisesta taikka yksilöiden tai perheiden 
elämäntilanteiden taikka toimintaedellytysten vahvistamisesta. Helsingissä 
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ja pääkaupunkiseudulla tarvitaan panostusta erityisesti sellaiseen amma-
tilliseen osaamiseen ja sen kehittämiseen, jossa työn areenana on aito 
urbaani ympäristö kaikkine sosiaalisine kysymyksineen, vahvuuksineen 
ja vaikeuksineen.

Suurkaupunkimiljöö on muuttuva ympäristö. Se tuottaa jatkuvasti uusia 
kysymyksiä, joihin entisillä menetelmillä ei ole mahdollista vaikuttaa. On 
rakennettava uusia lähestymistapoja, ruokittava innovaatioita. Sosiaalialan 
kehittämistyötä ei tehdä itsensä vuoksi, ei edes sen vuoksi että siihen on 
saatavissa valtion rahaa. Muutostyön onnistumisen tärkein kriteeri on 
työn vaikuttavuus. Tähän lähestymistapaan on sisään rakennettu jatkuva 
arvioimisen ja uudistumisen ajatus. Työ itse, jos sitä ja sen vaikutuksia 
avoimesti ja rehellisesti seuraa, nostaa näkyviin ne kysymykset, joihin 
aikaisemmilla työtavoilla ei ole ollut mahdollista saada muutosta aikaan. 
Rehellisesti on tunnustettava sekin, että kaikkiin vaikeuksiin ei ole ratkai-
sua eikä muutosta läheskään aina tapahdu toivotussa määrin taikka edes 
toivottuun suuntaan. Olennaista on kuitenkin halu tunnistaa ja tunnustaa 
vaikutukset tai niiden puutteet, samoin kuin tahto uudistaa työtä näiden 
kokemusten osoittamaan suuntaan.

Uudistuminen ja innovatiivisuus liittyvät kiinteästi toiminnan tietopohjaan. 
Myös ammatillisen osaamisen tietopohjan tulee uudistua. Silloin kun elävä 
elämä, käytännön työ ja tiedon muodostus liittyvät yhteen, syntyy sellaisia 
toiminta-areenoita, joiden tuottama tieto on käyttökelpoista myös käytän-
nön työn uudistumisessa. Tämä on Heikki Waris -instituutin perustamisen 
keskeinen tausta. On ollut välttämätöntä aikaan saada sellaisia rakenteita, 
joissa käytännöstä nousevat kysymykset, tutkimustyön asiantuntemus 
sekä alan opetus saatetaan saman yhteisöön – ei sen vuoksi, että tutkija 
voisi antaa käytännön työntekijälle suoria vastauksia käytännön ongelmiin, 
vaan sen vuoksi että käytännöstä nousevat kysymykset, havainnot ja ko-
kemukset tulisivat osaksi tiedonmuodostuksen ja menetelmäkehityksen 
prosessia. Sosiaaliset areenat ja sosiaaliset kysymykset eivät läheskään aina 
suostu asettumaan perinteisen tieteenalakohtaisen tutkimuksen rakentei-
siin. On luotava tieteenalat ja ammatilliset reviirit ylittävää tietoa, josta 
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on käytännössä testaten rakennettavissa ammatillisia menetelmiä. Monet 
kaupunkisosiaalityön tehtäväalueet ja käytännöt – setlementit, asiakkaiden 
vertaisryhmät, ammatillisen ja vapaaehtoisen yhdistäminen, toiminnalliset 
areenat, kytkennät kulttuurin eri muotoihin – ovat vertaansa vailla olevia 
havainto- ja kokemuskenttiä, joista on siivilöitävissä mittaamaton määrä 
materiaalia sekä tutkimuksen että menetelmäkehityksen käyttöön.

Jos urbaani sosiaalipolitiikka jää lakisääteisen sosiaaliturvan ja palvelujen 
jakajaksi, standardipalveluja tuottavaksi ”palvelutehtaaksi”, se on vaarassa 
muodostua kunnalliseksi menoautomaatiksi vailla sosiaalista uudistus-
voimaa. Jos yhteisöjen ja ihmisten osallisuus ja yhteisen työskentelyn 
voima jäävät hyödyntämättä, ei paikallisella sosiaalipolitiikalla ole muuta 
tulevaisuuden kuvaa kuin kasvavien tarpeiden ja niukkenevien budjettien 
välinen jokavuotinen kädenvääntö sosiaalisektorin ja kaupungin taloudesta 
vastaavien välillä. On tuhoisa visio nähdä tämä ainoana tienä kaupunkien 
muuttuvien ja moninaistuvien sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseen.

Tulevaisuutta voidaan lähestyä myös siten, että tunnistetaan keskeiset 
sosiaaliset kysymykset ja sijoitetaan ne erilaisten – esimerkiksi tässä ku-
vattujen – orientaatioiden jännitekenttään: mitä on mahdollista toteuttaa 
turvallisuusorientoituneella, mitä muutosorientoituneella lähestymistavalla? 
Missä määrin pitäydytään valtion määräämissä tehtävissä, missä määrin 
haetaan uusia ratkaisuja, uusia liittolaisia ja uusia voimavaroja? Juuri jännit-
teisiin voi sisältyä dynaamisen ja innovatiivisen urbaanin sosiaalipolitiikan 
vahvistumisen mahdollisuus. On myös tärkeää luoda rakenteita valtiollisen 
ja kunnallisen sosiaalipolitiikan dialogille, muustakin kuin talouden näkö-
kulmasta. On luotava rakenteita uudelle osaamiselle, uusille tiedonmuo-
dostuksen muodoille, vaikuttavuuden systemaattiselle arvioinnille. Ja on 
tarpeen ymmärtää ihmisten laajempi osallisuus osaksi urbaanin yhteisön 
sosiaalipolitiikkaa, yhteisen vastuun vahvistumisen edellytykseksi, eikä 
vain vaatimusten kasvua ennakoivaksi uhkatekijäksi.
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Kahden orientaation väliset jännitteet

Kahden sosiaalipoliittisen orientaation välillä syntyy väistämättä myös jän-
nitteitä, vaikka lähestymistavat eivät olekaan toistensa vaihtoehtoja. Nämä 
jännitteet voivat olla luonteeltaan ideologisia, taloudellisia, organisatorisia 
taikka toiminnallisia.

Ideologiset jännitteet voivat liittyä siihen, että muutosorientoitunut 
sosiaalipolitiikka samastetaan taloudelliseen tarveharkintaan taikka ”jo-
kainen on oman onnensa seppä” -ideologiaan. Turvallisuusorientoitunut 
sosiaalipolitiikka puolestaan saa helposti holhousmentaliteetin maineen 
ja sen nähdään vähentävän ihmisten omaa vastuuta. Vuoropuhelu on 
välttämätöntä, jotta eri orientaatiot löytävät oman paikkansa.

Taloudelliset jännitteet liittyvät siihen, että jos turvallisuusorientoitunut, 
lailla säädetty sosiaalipolitiikka nielee käytettävissä olevat voimavarat, 
muutostyön välttämättömillekään toimille ei jää riittävästi toteutusedelly-
tyksiä. Jos tämän seurauksena entistä pienempi osa asiakkaista siirtyy pois 
asiakkuuden piiristä, vaatii kasvava asiakasjoukko lisää panostamista tur-
vallisuusorientoituneeseen toimintaa. Ja jälleen muutostyöhön jää entistä 
vähemmän mahdollisuuksia. Talouden noidankehä on valmis.

Organisatoriset jännitteet syntyvät siitä, että turvallisuusorientoituneet 
järjestelmät ovat usein keskitetysti ohjattuja, normitettuja ja suureen yhden-
mukaisuuteen pyrkiviä. Yhdenmukaisuuteen pyrkivän organisaation raken-
teisiin ei ole helppo sovittaa epäselvyyttä, epävarmuutta ja ambivalenssia 
sisältävää, vaikeasti ennakoitavaa, suurta joustavuutta ja jatkuvaa uudis-
tumista edellyttävää muutostyötä. Muutostyölle otolliset organisatoriset 
järjestelyt eivät puolestaan luo turvallisuutta ja pysyvyyden tunnetta.

Toiminnalliset jännitteet syntyvät siitä, että turvallisuusorientoitunut 
sosiaalipolitiikka edellyttää jatkuvuutta, ennustettavuutta ja tarkkaa normi-
sidonnaisuutta. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa toiminnan jähmettymistä 
määrämuotoihin. Tällaisessa organisaatiokulttuurissa voi olla vaikea luoda 
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edellytyksiä ja saada hyväksyntää räätälöidyille, tilanteen mukaan muotou-
tuville ja asukkaiden/asiakkaiden kanssa yhdessä rakentuvalle työskentely-
otteelle. Pysyvyyttä korostava kulttuuri on huono alusta innovaatioille.

Yhteenveto

Urbaanin sosiaalipolitiikan keskeiset teemat ja jännitteet voidaan kiteyttää 
esimerkiksi seuraavasti:

• Sosiaalipolitiikan sisällä voidaan erottaa toisistaan turvallisuusorien-
toitunut sosiaalipolitiikka ja muutosorientoitunut sosiaalipolitiikka, 
jotka ovat luonteeltaan erilaisia ja edellyttävät erilaista toteutusta-
paa.

• Suurkaupunkien oloissa turvallisuusorientoitunut ja valtion ohjaa-
ma sosiaalipolitiikka ei riitä, tarvitaan myös muutosorientoitunutta 
kunnallista sosiaalipolitiikkaa, jota on räätälöitävä paikallisten ja 
seudullisten elinolojen ja ihmisten elämäntilanteista nousevien 
kysymysten mukaan.

• Muutosorientoitunut sosiaalipolitiikka on luonteeltaan sosiaalista, 
jossa olennainen merkitys on asukkaiden ja asiakkaiden omalla 
osallisuudella ja yhteistyöllä.

• Sosiaalityön ja sosiaalialan ammattien yhteiskunnallinen tehtävä 
ja historia antavat tarkoituksenmukaisen viitekehyksen ja hyvän 
orientaatiopohjan muutoksen sosiaalipolitiikalle.

• Urbaanien yhteisöjen sosiaalipolitiikka edellyttää uudenlaista tietoa ja 
osaamista, sosiaalisia innovaatioita, jotka nousevat suurkaupunkielä-
män luonteesta ja sen monensuuntaisista kehitystendensseistä.

• Uuden tiedon luomisessa käytännön, tutkimuksen ja opetuksen 
yhteinen työskentely on olennaista; myös käytäntö on osa tiedon-
muodostuksen prosessia.

• Muutosorientoituneessa urbaanissa sosiaalipolitiikassa on aina 
jännitteitä ja näiden jännitteiden käsittely on osa sosiaalipolitiikan 
toteuttamista.
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