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Alkusanat
Huoltaja-säätiöllä on pitkäaikainen kosketus kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Se ulottuu sadan vuoden ajan-
jaksolle Köyhäinhoitolehden perustamisesta alkaen. Vaivaishoidonneuvoja Bruno Sarlin (1878-1951) oli 1912 
perustetun Köyhäinhoitolehden julkaisija ja ensimmäinen päätoimittaja, joka raivasi alaa oikeammalle käsi-
tystavalle huoltotyöstä. Huoltaja-säätiö jatkaa työtä sosiaalihuollon aseman ja sen tieto- ja osaamispohjan 
vahvistamiseksi. Osana vaikuttamistoimintaansa säätiö järjestää perinteitään kunnioittaen Bruno Sarlin -kut-
suseminaareja.

Laaja-alainen kunnallinen sosiaalipolitiikka on ollut Huoltaja-säätiön toiminnan keskiössä viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Säätiö on koonnut ja välittänyt asiantuntemusta kunnallisesta sosiaalipolitiikasta ja mm. 
julkaissut yhdessä PS-kustannuksen kanssa kirjan  Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta 
(2008). Paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien on painotettu palveluiden ohella hyvinvoinnin edellytyksiä 
luovaa, hyvinvointia edistävää ja ongelmia ehkäisevää lähestymistapaa. Kunnallinen sosiaalipolitiikka ei näistä 
lähtökohdista voi olla vain sosiaalihuollon tehtävä, vaan kunnan kaikkien toimialojen ja muiden paikallisten ja 
alueellisten toimijoiden yhteinen tehtävä.

Menossa on suuri myllerrys, kun perinteisestä, vahvasti kuntaperustaisesta toiminta- ja palvelujärjestelmästä 
ollaan siirtymässä kohti uudenlaista tulevaisuutta. Uudesta suunnasta ei vielä ollut varmuutta, kun Huoltaja-
säätiö järjesti 60-vuotista taivaltaan juhlistamaan IX Bruno Sarlin -työseminaarin Kunnallisen sosiaalipolitiikan 
tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle marraskuussa 2013. Kunta- ja palvelurakenneuudistus 
oli kuitenkin vauhdissa ja oli muodostunut tarve päivittää kunnallisen sosiaalipolitiikan käsitettä muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Samalla haluttiin nostaa esiin tarve paikallisista elinoloista muotoutuvalle sosiaalipolitii-
kan tutkimukselle ja opetukselle. Laaja-alaisen hyvinvointipolitiikan johtaminen ja rakenteellisten ratkaisujen 
toteuttaminen edellyttävät edelleen vahvaa kokonaisvaltaista näkemystä. Tulevaisuuden muutoksissa yksi kes-
keinen ulottuvuus on kuntapohjaisen julkisen sosiaalihuollon ja samalla laajemmin kuntien roolin uudelleen 
muotoutuminen, mikä haastaa erityisesti kuntaperustaisen paikallisen ja kansalaislähtöisen sosiaalipolitiikan 
ymmärryksen ja käytännön.

Toivomme tämän seminaarijulkaisun osaltaan antavan aineksia ajankohtaiseen keskusteluun, virittävän tut-
kimushankkeita ja kuuluvan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppikokonaisuuksiin sekä erityisesti myös 
koulutuksen jälkeiseen johtamiskoulutukseen.

Toukokuussa 2014

Harri  Jokiranta 
Huoltaja-säätiön hallituksen puheenjohtaja

Ulla Salonen-Soulié 
Huoltaja-säätiön toiminnanjohtaja
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Onko kunnalliselle 
sosiaalipolitiikalle tilaa  
rakenteiden muutoksessa?

DOSENTTI SAKARI MÖTTÖNEN

Tarkastelen tässä artikkelissani kunnallisen sosiaalipolitiikan asemaa ja 
muutosta. Pohdin myös, mistä voisi etsiä kunnalliselle sosiaalipolitiikalle uutta 
perustaa. Kyseessä on puheenvuoro kunnista ja kuntien sosiaalipolitiikasta 
käytävässä keskustelussa. Lähtökohtanani on, että ymmärrys kunnallisen 
sosiaalipolitiikan asemasta ja merkityksestä edellyttää myös ymmärrystä 
kunnan olemuksesta ja tehtävistä. Mielestäni kunnallisen sosiaalipolitiikan 
aseman ja merkityksen tarkastelu edellyttää kahteen kysymykseen vastaamista. 
Ensinnäkin, mikä on kunnan ja kunnallisen sosiaalipolitiikan asema 
valtakunnallisessa hyvinvointipolitiikassa ja palvelujärjestelmässä? Toiseksi, mitä 
on kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtävä kunnan toiminnassa ja paikallisessa 
hyvinvointipolitiikassa? Tarkastelen näitä kysymyksiä.

Aulikki Kananojan, Vuokko Niirasen ja Harri Jokirannan kirja ”Kunnallinen 
sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta” vuodelta 2008 on edelleen 
ajankohtainen kuvaus kunnallisen sosiaalipolitiikan sisällöstä ja tehtävistä.  
En käsittele samoja teemoja. Keskityn enemmän siihen, mikä juuri nyt on 
ajankohtaista eli kunnan ja sen sosiaalipolitiikan asema valtion käynnistämissä 
julkisen hallinnon rakenteiden muutokseen tähtäävissä uudistuksissa. 
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Lyhyesti kunnallisen 
sosiaalipolitiikan kehityksestä 

Kunnan ja sen sosiaalipolitiikan synty

Kunnille säädettiin itsehallinto laintasoisella Keisarisella määräyksellä maaseudulle vuonna 1865 
ja kaupunkeihin vuonna 1873. Itsehallinto perustui ajatukselle, että paikallinen väestö yhteisesti 
ja yhteisvastuullisesti hoitaa ihmisille tärkeitä asioita. Kunnista tehtiin julkisen hallinnon toinen 
paikallinen ja demokraattinen taso. Itsehallinnon luomista edisti yhtäältä liberalismiaatteeseen 
liittyvät pyrkimykset edistää valtiosta vapaiden instituutioiden muodostumista ja toisaalta halu 
vähentää Keisarin valtaa vaikuttaa kansalaisten toimintaan paikallistasolla. Itsehallinto tarkoitti 
myös itsenäisyyttä suhteessa valtioon. Kuntahallinnon luomisessa otettiin oppia pohjoismaista, 
ennen kaikkea Ruotsista.

Kunnille määrättiin itsehallinnon säätämisen yhteydessä ensinnäkin valtion paikallistasolle 
antamia tehtäviä. Toiseksi, kunnat ottivat tehtäviä, joita paikallistasolla olivat hoitaneet muut 
toimijat. Köyhäinhoitoyhdyskunnat ja kansakouluja ylläpitäneet kansakouluyhdyskunnat 
lakkautettiin ja tehtävät määrättiin kunnille. Kolmanneksi, kunnille siirrettiin ns. maalliset 
tehtävät seurakunnilta. Kuntien synnyllä oli vahva yhteys sosiaaliseen toimintaan. Kunnista 
tuli toimijoita, jotka viranomaistehtävien lisäksi organisoivat kansalaisten yhteisvastuullista 
toimintaa toisten ihmisten auttamiseksi ja kansalaisten sivistämiseksi. Kunnilla on alun perin 
ollut yhteisöllinen luonne ja kansalaisyhteiskunnasta nousevia tehtäviä. Kunta syntyi yhteisöksi, 
jossa ihmiset ovat riippuvaisia toistaan ja jossa he hakeutuvat yhteen parantaakseen omia 
elinmahdollisuuksiaan (Harisalo 2011, 39). Paikalliset ihmiset hoitivat vapaaehtoisuuden pohjalta 
yhteisiä tehtäviä. Tätä kuvastaa hyvin käsite luottamusmies (myöhemmin luottamushenkilö). 
Tehtäviä hoitivat ne, joilla oli toisten ihmisten luottamus. 

Kunnilla on ollut alkuaan sosiaalinen luonne. Voi jopa sanoa, että koko kunnan politiikka oli 
sosiaalipolitiikkaa. Kuntien perustamisessa sovitettiin yhteen kunnan itsehallinnollinen asema 
ja paikalliset sosiaalipoliittiset tehtävät. Haveri (2013) on todennut, että kuntien kehittyminen 
luonteeltaan itsehallinnollisiksi ja yhteisöllisiksi toimijoiksi on ollut suuri yhteiskunnallinen kertomus.

Kunnat hyvinvointivaltion rakentajana

Kunnista tuli toisen suuren kertomuksen merkittäviä toimijoita, kun Suomessa ryhdyttiin 
rakentamaan hyvinvointivaltiota 1960-luvulla. Valtio teki päätöksiä, minkälaisia palveluja ja 
tulonsiirtoja kansalaisten saavat. Palvelujen tuotanto määrättiin kuntien tehtäväksi. Se, että palveluja 
koskevat päätökset tehtiin paikallistasolla lähellä kansalaisia, vahvisti hyvinvointivaltion legitimiteettiä. 
Kun katsotaan valtion ja kuntien välistä ohjausjärjestelmää, voidaan sanoa, että kunnallinen 
itsehallinto kaventui. Jos tarkastellaan hyvinvointipolitiikan sisältöä, kuva muuttuu toisenlaiseksi. 
Ohjaussuhde näyttäytyy enemmän työnjakosuhteena. Valtiollisen ja kunnallisen toiminnan 
tavoitteet olivat samansuuntaisia, vaikka kaiken kaikkiaan hyvinvointivaltion rakentaminen on 
ollut poliittisesti ristiriitainen prosessi. Siitä, että tavoitteena on parantaa kansalaisten hyvinvointia, 
ei ollut kuntien ja valtion kesken periaatteellista erimielisyyttä. Toisaalta kunnilla oli suhteellisen 
suuret vapaudet valtionosuuslainsäädännön (Valtava-laki) ulkopuolisessa toiminnassa. Kunta pystyi 
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edelleen toteuttamaan kansalaisyhteiskunnan tehtäviä kuntalaisten yhteistoiminnan organisoinnissa, 
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamisessa ja ihmisten oman aktiivisuuden tukemisessa. 
Hyvinvointivaltio ei hävittänyt kunnan yhteisöllistä luonnetta. 

Kuntien merkitys kasvoi ja asema vahvistui, kun palvelujärjestelmän laajentuessa kunnille 
määrättiin uusia tehtäviä. Tehtävien hoitamiseen kunnat saivat valtiolta rahaa. Kuntien kannalta 
valtionosuusjärjestelmä merkitsi vakautta ja turvallisuutta valtion alullepanemien uudistusten 
toteuttamisessa. Kun on haastateltu sen ajan kunnanjohtajia, he ovat pitäneet vuosikymmenen 
vaihteeseen 1980–90 jatkunutta hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa kuntien kannalta 
myönteisen kehittymisen kautena (Airaksinen 2013).

Hyvinvointivaltion rakentamiskautta on pidetty sosiaalipolitiikan kultakautena. Hyvinvointivaltiota 
olisi yhtä hyvin voitu alkaa kutsua sosiaalivaltioksi. Myöskin käsitteellä hyvinvointikunta on 
hyvät perusteet. Kunnissa hyvinvointivaltiokehitykseen liittyvä sosiaalipoliittisten tehtävien 
kasvu merkitsi sitä, että kuntien sosiaalivirastoista kasvoi muiden toimintojen rinnalle yhtä 
suuria ja merkitykseltään samanarvoisia toimialoja. Sosiaalijohtajista tuli kuntien johtoryhmien 
jäseniä ja sosiaalilautakunnat tarjosivat houkuttelevia ja merkittäviä luottamushenkilöpaikkoja. 
Kunnallinen sosiaalipolitiikka ei ollut vain valtion antamien tehtävien paikallista hoitamista vaan 
myös sosiaalisen näkökulman esilläpitoa kunnan toiminnassa. 

Laman käänne

Valtakunnallisessa hyvinvointipolitiikassa tehtiin 1990-luvun laman aikaan käänne. Julkunen 
(2001) on nimittänyt sitä suunnanmuutokseksi, jossa hyvinvointipalvelujen laajentamisvaiheesta 
siirryttiin niiden rajoittamiseen tähtäävään politiikkaan. Riihinen (2011) näkee, että universaalisesta 
ja kansanryhmien välisiä eroja tasoittavasta hyvinvointipolitiikasta siirryttiin pluralistiseen ja 
keskiluokkaa hyödyttävään politikkaan. Molemmat korostavat, että taustalla olivat länsimaiset 
uusliberalististen oppien mukaiset vaatimukset valtion roolin ja tehtävien vähentämisestä ja 
markkinoiden merkityksen kasvattamisesta. Tämä oppi sai julkista hallintoa koskevan muotonsa 
New Public Management -suunnassa (NPM). Sen mukaan julkisen hallinnon tehtäviä on annettava 
markkinoiden hoidettavaksi, keskitettyä päätösvaltaa on hajautettava ja julkisessa hallinnossa on 
otettava käyttöön yrityssektorin johtamis- ja organisointitapoja.

Uusien oppien mukaisesti päätösvaltaa hajautettiin kuntiin. Suuri muutos tehtiin 
valtionosuuslainsäädännön uudistuksen (1992) yhteydessä, jossa tehtäväkohtaisista valtionosuuksista 
luovuttiin ja siirryttiin asukas- ja tarvepohjaisiin osuuksiin eli ns. könttäsummiin. Valtio alkoi 
vetäytyä palvelujen rahoitusvastuusta. Kuntien kannalta muutos merkitsi rahoituksen epävarmuuden 
kasvua. Kun valtio leikkasi kuntien valtionosuuksia ja kun kuntien oma tulorahoitus pieneni 
laman kourissa, kunnat saivat uuden tehtävä, joka koski myös sosiaalitointa. Niiden tuli sopeuttaa 
palvelut supistuvan talouden raameihin. Tässä tehtävässä kunnat osoittivat sellaista joustavuutta ja 
sopeutumiskykyä, että voidaan todeta, että kunnat pelastivat hyvinvointivaltion. Tai ainakin voidaan 
sanoa, että vauriot olivat pienempiä kuin siinä tapauksessa, että valtio olisi tehnyt supistukset 
vanhassa tehtäväkohtaisessa valtionosuusjärjestelmässä.

Uudessa hyvinvointipolitiikassa valtio väljensi kuntien ohjausta. Valtion sisällä ohjausjärjestelmästä 
kiisteltiin. Sektoritoimijat olisivat halunneet säilyttää yksityiskohtaisen ohjauksen. Vaatimukset 
tyrmättiin. Voiton vei valtiovarainministeriön ajama uusi ohjausideologia, jonka mukaan keskeisenä 
periaatteena ei ollut kuntien yhdenmukaisten toimintakäytäntöjen varmistaminen, vaan kunnille 
myönnettävästä valtion kokonaisrahoituksen suuruudesta päättäminen ja kuntien erilaisen 
toiminnan hyväksyminen, jopa siihen kannustaminen. Kuntia ryhdyttiin pitämään toisensa kanssa 
kilpailevina toimijoina. Uusi ohjausideologia kuvastaa yhteiskunnallisten arvojen muutosta, josta 
Riihinen (2011, 113) on todennut, että kun ”postmodernistit korostavat yksilöllisyyttä ja yhteiskunnan 
sisäistä erilaistumista, pyrkimys kaikkien kansalaisten sosiaaliseen turvallisuuteen sopii loogisesti ottaen 
huonosti tähän ajattelutapaan”. 
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Kunnallisen  
sosiaalipolitiikan murros 

Tuloksista ohjautuva hallinto

NPM-oppi on vaikuttanut sekä valtakunnalliseen että kunnalliseen hyvinvointipolitiikkaan. 
Kunnissa uutta oppia ryhdyttiin toteuttamaan tulosjohtamisena. Keskeiseksi periaatteeksi otettiin, 
että organisaatiorakenteen perusta muodostuu tulosvastuullisista yksiköistä, joita ohjataan 
tavoitteiden avulla ja joilta vaadittiin tehokasta ja taloudellista toimintaa. Yksiköiltä ryhdyttiin 
vaatimaan tavoitteiden asettamista ja tulosten mittaamista. Ohjausideologiassa ylemmän 
organisaatiotason tavoitteiden tulee ohjata alempia tasoja omien tavoitteiden asettamisessa. 
Kunnan eri toimialojen, niiden mukana sosiaalitoimen, oli johdettava tavoitteensa koko kunnan 
tavoitteista.

Kunnissa alettiin yleisesti puhua kunnan edusta samalla tavalla kuin yritykset puhuvat yrityksen 
edusta. Kunnan edun määrittelivät kunnan johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat. Ryhdyttiin 
laatimaan kunnan strategioita, joissa kunnan etu määriteltiin. Strategiat olivat eräänlaisia käskyjä 
alemmille organisaatiotasoille, joiden tuli johtaa omat tavoitteensa kunnan kokonaisstrategiasta. 
Strategiat eivät sinänsä kovin hyvin ole ohjanneet kunnan toimintaa, mutta niiden voi katsoa 
kuvastavan uudenlaista keskitettyä ohjausideologiaa. 

Tulosjohtamiskausi aloitti kehityssuunnan, jossa kunnallinen sosiaalipolitiikka alkoi ohjautua 
muista kuin sosiaalipoliittista periaatteista. Kunnan taloudellisten tavoitteiden ohella melkein 
kaikki kunnat määrittelivät strategisiksi tavoitteiksi kunnan vetovoimaisuuden lisäämisen 
ja imagon kohottamisen. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös sosiaalitoimelle annettiin 
tehtäväksi suunnitella, miten se omassa toiminnassaan lisää kunnan vetovoimaa ja estää sellaista 
julkisuutta, joka on haitallista kunnan imagolle. Sosiaalisten ongelmien esilletuontia monen 
kunnan johto ryhtyi pitämään oman pesän likaamisena. Samalla kun sosiaalitoimen tuli ajaa 
yhteistä etua, se joutui kunnan sisällä kilpailuasetelmaan muiden toimien kanssa.

Käsittelen seuraavaksi uuden kuntapolitiikan sosiaalitointa koskevia tärkeimpiä uudistussuuntia  
ja -hankkeita. 

Sosiaalitoimen ja terveystoimen yhdistäminen

Yhtenä kehittämissuuntana kunnat alkoivat koota pirstaleista ja sektorikohtaista hallintoa 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Perusteluna pidettiin sitä, että pieniä, professionaaliselta pohjalta 
muodostettuja yksiköitä oli vaikea ohjata. Todettiin, että sektorihallinto vaikeutti ammattiryhmien 
yhteistyötä ja kansalaisten kokonaisvaltaisten tarpeiden huomioonottamista. Tulosohjauksen 
käyttöönoton yhteydessä päätösvaltaa hajautettiin kunnan sisällä hallinnonaloille, joiden 
merkitys toiminnan koordinoinnissa ja intressien yhteensovittamisessa kasvoi. 

Suurempien hallintokokonaisuuksien muodostamisessa yksi tavoite on ollut 1990-luvun alusta 
lähtien sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhdistäminen yhteisen hallinnon ja lautakunnan 
alaisuuteen. Ryhdyttiin puhumaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta. Isommissa 
kunnissa erillisistä sosiaalihuollon (sosiaalivirasto) ja terveydenhuollon (terveysvirasto) 
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organisaatioista on muodostettu yhdistetty organisaatio (esim. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 
tai perusturvavirasto), joka on yhden luottamuselimen (esim. sosiaali- ja terveyslautakunta 
tai perusturvalautakunta) alainen. Pienemmissä kunnissa organisaatiot ovat pysyneet pääosin 
erillään, koska peruskunta on hoitanut sosiaalitoimen ja perusterveydenhuolto on ollut kuntien 
yhteisissä kuntayhtymissä. 

Integraation voi katsoa perustuvan hyvinvointipoliittisiin periaatteisiin, joissa ihmisten tarpeet 
nähdään kokonaisuutena eikä professioiden pohjalta muodostettuihin sektoreihin jakautuneena. 
Yhdistyneet organisaatiot saivat merkittävän aseman kuntaorganisaatioissa, kun niistä tuli sekä 
rahankäytöllä että henkilömäärällä mitattuna kunnan suurin hallinnonala. Kunnan talouden 
heikentyessä siihen kohdistuvat myös suurimmat säästöpaineet.

Integraatiolla on ollut sekä kunnallista sosiaalitointa vahvistavia että heikentäviä vaikutuksia. 
Yhtäältä yhdistäminen jatkoi sitä kehityssuunta, jossa sosiaalitoimi nähdään terveydenhuollon 
kanssa samanarvoisena kunnan toimintasektorina. Tavoitteena oli, että yhdistämisen myötä 
sosiaalista näkökulmaa pystytään paremmin tuomaan terveystoimen sisälle. Kunnissa 
yhdistämisen on katsottu luovan edellytyksiä kunnallisen organisaation paremmalle johtamiselle 
sekä eri ammattiryhmien tiiviimmälle yhteistyölle. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraation 
onkin todettu edistäneen ammattikuntien välistä yhteistyötä esim. vanhuspalveluissa (kotipalvelu 
ja kotisairaanhoito) sekä mielenterveys- ja päihdetyössä (Laakso & Möttönen 2002). 

Toisaalta voi nähdä kehityspiiteitä, jotka vahvistivat terveydenhuollon asemaa yhdistetyissä 
organisaatiossa ja vähensivät sosiaalipolitiikan merkitystä koko kunnan toiminnassa. 
Yhdistyneiden organisaatioiden johdossa sosiaalialan koulutuksen saaneiden johtajien määrä 
on vähentynyt. Johtajaksi nimitettiin enimmäkseen joko lääkäreitä tai henkilöitä, joilla on 
jonkin muun alan koulutus, esimerkiksi talous- ja hallintotieteellisen. Kehitys merkitsi sitä, että 
kuntien johtoryhmistä alkoi poistua sosiaalialan koulutuksen saaneita ja sosiaalisiin kysymyksiin 
perehtyneitä johtajia. 

Elinkaari- ja ikäkausimallien käyttöönotto

Uusimpana hallinnon järjestämisen kehityssuuntana on ollut erilaisten ikäkausi- tai elämänkaarimallien 
käyttöönotto. Yhtenäisestä sosiaalityöstä ja sosiaalipalveluista vastaavasta organisaatioyksiköstä on 
luovuttu ja periaatteeksi on otettu organisaation jakaminen ikäkausien mukaan eri prosesseihin, 
joiksi organisaation osia on ryhdytty kutsumaan. Prosessiorganisaatioita on rakennettu esimerkiksi 
niin, että lapset ja nuoret, aikuisväestö sekä vanhusväestö ovat omia ns. pääprosesseja, jotka ovat 
omien lautakuntien alaisia. Sosiaaliasiat ovat samalla jakautuneet useaan prosessiin, usean johtajan 
ja lautakunnan alaisuuteen. Kunnista on vaikea löytää enää sosiaalihuollosta ja sosiaalipalveluista 
vastaavan johtajan tehtävää. Sosiaalijohtajan nimikkeitä ei enää juuri käytetä. 

Yhtäältä uudet toimintamallit mahdollistavat sen, että sosiaalista näkökulmaa pystytään 
tuomaan ja pitämään yllä eri toiminnoissa. Professionaalisen organisaation ongelmana on 
ollut sosiaalisektorin kannalta se, että muut toimialat ovat pystyneet vetäytymään vastuusta ja 
siirtämään sosiaalisten ongelmien käsittelyn sosiaalitoimelle. Uudet organisaatiomallit johtavat 
parhaassa tapauksessa ammattiryhmien yhteistyöhön ja mahdollistavat sosiaalisen näkökulman 
paremman kytkemisen toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Toisaalta voi kysyä, pystytäänkö kunnissa harjoittamaan enää yhtenäistä sosiaalipolitiikkaa, kun 
sosiaaliasiat hajaantuvat eri toimintoihin. Vaarana on, että sosiaalinen näkökulma ei ole missään 
prosessissa vahvassa asemassa, vaan se liittyy täydentävänä tehtävänä eri prosesseihin, joissa 
päätehtävät määritellään muiden toimesta. 
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Palvelujen järjestämisvastuun ja tuottamisvastuun erottaminen

Vahvana kuntien hallinnon kehityssuuntana on palvelujen järjestämisvastuun ja tuottamisvastuun 
erottaminen. Tällaista mallia kutsutaan tilaaja-tuottajamalliksi. Malli on usein otettu käyttöön 
ensin kunnan teknisen toimen alueella, josta sitä on siirretty muille aloille. Tilaaja-tuottajamallissa 
kunnallinen toiminta nähdään pääasiassa palvelutuotantona, jossa tuotannon tehokkuus on 
keskeinen tavoite. Uskotaan, että kunnan oma tuotanto tehostuu, kun muodostuu yksiköitä, joiden 
päätehtävänä on palvelujen tuottaminen. Suuntaus merkitsee myös sitä, että palveluja on helpompi 
kilpailuttaa ja hankkia kunnan ulkopuolisilta toimijoilta, kun järjestämisestä vastuussa olevilla 
yksiköillä ei ole tuottamistehtäviä.

Tilaaja-tuottaja -asetelma on saanut sijaa myös valtion kehittämishankkeissa. Lainsäädäntöuudistuksissa 
käsitellään kuntien järjestämisvastuuta ja korostetaan sitä, että palvelujen tuottajina voivat olla 
kunnan ulkopuoliset toimijat, yritykset ja järjestöt. Kunta- ja palvelurakenteiden uudistuspapereissa 
korostetaan kunnan tehtävää palvelujen järjestäjänä. 

Tilaajien ja tuottajien erottamiseen liittyy monia ongelmallisia kysymyksiä, joita en tässä yhteydessä 
ryhdy tarkastelemaan. Keskeinen kysymys sosiaalisesta näkökulmasta on se, miten yhdistetään 
sosiaalipolitiikassa keskeisellä sijalla olevat eettiset arvot ja toisella toimintalogiikalla toimivien 
tuotantoyksiköiden tehokkuusarvot. Kysymyksen tärkeys kasvaa sen myötä, kun palveluja hankitaan 
lisääntyvässä määrin taloudellista voittoa tavoittelevilta yrityksiltä. 
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Sosiaalitoimi kunta- ja  
palvelurakenneuudistuksessa

 Hyvinvointivaltion rakentamisen voi nähdä prosessina, jossa valtio määritteli 
palvelujärjestelmien kehityksen suunnan, sisällön ja tahdin. Kunnat olivat välineitä toteuttaa 

uudistukset. Nykyisen tilanne on nähtävissä siten, että valtio kohdistaa huomionsa välineeseen. Se ei 
toimi valtion näkökulmasta tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Välinettä on siis korjattava. 
Yhteiskunnassa esiintyvien ongelmien ja epäkohtien korjaamiseen ei kiinnitetä niinkään huomiota 
eikä pohdita sitä, saadaanko epäkohtia korjattua välinettä (kuntia) korjaamalla. Onko valtion 
kannalta kyse enemmänkin siitä, että sen kuntiin kohdistuva ohjaus on epäonnistunut ja sen vuoksi 
valtion ja kuntien työnjako ei ole enää toimiva? Korjaantuuko ohjaus ja yhteistyö sillä, että huomio 
kiinnitetään ohjauskohteen eli kuntakentän rakenteen muuttamiseen? 

Valtio aloitti kuntainstrumentin korjaustoimet käynnistämällä Vanhasen ensimmäisen hallituksen 
aikana Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras-hanke). Puitelakiesitys annettiin vuonna 2006 ja 
se hyväksyttiin alkuvuonna 2007 (Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007). Lain mukaan kunnassa 
tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä 
sosiaalipalveluista, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Sitä, mitä terveydenhuoltoon kiinteästi 
liittyvät sosiaalipalvelut ovat, ei määritelty. Myöhemmin hallitus tarkensi asiaa siten, että raja koski 
päivähoito pois lukien kaikkia sosiaalipalveluja. 

Kesällä 2011 aloittaneen Kataisen hallituksen ohjelmassa (22.6.2011) tavoitteeksi asetettiin vahvat 
peruskunnat, jotka ovat riittävän suuria pystyäkseen itsenäisesti vastamaan peruspalveluista. 
Maassa on käynnissä laaja alueellinen kuntien yhdistämistä koskeva suunnittelu- ja selvityskierros. 
Suurimmilla kaupunkiseuduilla yhdistämisselvitysten tekemiseen on lakisääteinen velvollisuus. 
Valmistelun kohteena on lakimuutos, joka mahdollistaisi pakollisten liitosten tekemisen, jos 
vapaaehtoisuuden pohjalta ei päästä suurempiin kuntakokoihin. 

Kuntarakenteen rinnalla tavoitteena on uudistaa kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestelmä. Sote-uudistuksessa on edetty terveydenhuoltopainotteisesti. Kun on otettu tavoitteeksi 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon integraatio, on pidetty selvänä, että sosiaalihuolto menee sinne, 
minne terveydenhuolto asettuu. Kiistaa on siitä, määrätäänkö palvelujen järjestämistehtävät ns. 
vastuukuntaperiaatteella suurimmille kaupungeille vai maakuntapohjaisille kuntayhtymille, jotka 
nykyisin vastaavat erikoissairaanhoitopalveluista. 

Kaavailtu uudistus perustuu järjestämistehtävien ja tuottamisen erottamiselle. Valmistelun 
painopiste on ollut järjestämistehtävien organisoinnissa. Tuotannon uudistamisessa on tavoitteena 
monituottajamalli, jossa kuntien rinnalla tuottajina toimisivat yksityiset yritykset ja kolmannen 
sektorin toimijat.

Sosiaalijohdon käsityksiä

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto on tehnyt vuosittain Sosiaalibarometreja, jotka perustuvat 
kuntien sosiaali- ja terveysjohtajille ja sosiaali- ja terveyslautakuntien puheenjohtajille tehtyihin 
kyselyihin vastauksiin. Vuoden 2010 Sosiaalibarometrissa on koottua tietoa siitä, miten johtajat ovat 
nähneet sosiaalitoimen muutoksen (Eronen ym. 2010). Seuraava tarkastelu perustuu näihin tietoihin. 
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Sosiaalijohto arvioi omien vaikutusmahdollisuuksiensa viime vuosien pienentyneen. He katsovat 
työpanoksensa menevän hallinnollisiin muutoksiin, kustannussäästöjen toteuttamiseen, sosiaalialan 
puolustamiseen sekä toiminnan kehittämiseen ja innovointiin (emt. 164). Sosiaalijohdon päätehtävä 
tuntuu olevan toteuttaa kuntaorganisaation antamia tehtäviä ja puolustaa sosiaalisen asemaa, mutta 
tehtävissä ei painotu sosiaalipoliittisten kysymysten käsittely ja ratkaiseminen. 

Sosiaalijohto näkee, että kunnissa ei enää harjoiteta sosiaalipolitiikkaa yleisenä yhteiskuntapolitiikkana 
vaan se on hajoamassa sosiaaliturvapolitiikaksi ja palvelujen järjestämispolitiikaksi (emt.  25). Palvelujen 
järjestämispolitiikassa otetaan käyttöön tuotantolähtöisiä järjestelmiä, joista esimerkki on tilaaja-
tuottajamalli. Mallia sovelletaan siten, että tilaaminen nähdään teknisenä osto- ja hankintatoimintana 
ja että tuottamista ohjaavat taloudelliset arvot ja tavoitteet. Sosiaalista näkökulmaa pidetään 
vähäpätöisenä.

Yhtenä kehityssuuntana sosiaalibarometritiedosta nousee esiin terveydenhuollon roolin 
korostuminen. Terveydenhuollon ajattelu-, toiminta- ja puhetavat ovat nousseet entistä tärkeämpään 
rooliin kunnan hyvinvointipolitiikassa. Hyvinvointityö ymmärretään sairauksien parantamisena ja 
ehkäisynä. Sosiaalisten syiden yhteys ihmisten terveyteen ei ole näkyvästi esillä. Sosiaalipolitiikka 
on muuttumassa sosiaalijohdon mielestä yleisestä yhteiskuntapolitiikasta marginaaliryhmiin 
kohdistuvaksi toiminnaksi. Sosiaalipolitiikan roolin muutosta kuvaa päivähoidon muuttuminen 
varhaiskasvatukseksi ja osaksi kuntien sivistys- ja opetusalaa.

Sosiaalijohto on tunnistanut valtion ohjauksen vaikutuksen merkittävän vähenemisen. Tehokkaana 
ohjauksena pidetään lainsäädännöllisiä velvoitteita. Sen sijaan valtion tavoite- ja toimintaohjelmien 
ohjausvaikutus on ollut vähäinen. 

Kuntien sosiaalijohto ei periaatteessa suhtautunut kielteisesti kuntarakenneuudistukseen. Pieniä 
haavoittuvia yksiköitä on liikaa. Palvelujen laadussa ja saatavuudessa on ongelmia. Nähtiin, että Paras 
-hanke vaikuttaa myönteisesti henkilöstön saatavuuteen, kuntien väliseen yhteistyöhön ja uusien 
toimintatapojen kehittämiseen. Kielteisinä puolina sosiaalijohto piti kuntien yhdistämisten ja uusien 
yhteistoimintajärjestelmien sekavuutta, kansalaisten osallistumismahdollisuuksien heikkenemistä ja 
lähipalvelujen saatavuuden vaikeutumista.

Merkittävänä kehityssuuntana sosiaalijohdon mielestä on ollut yksityisten palvelutuottajien 
osuuden kasvu. Suuntaus on lisännyt kilpailuttamista ja siihen liittyvää suunnittelua ja valvontaa. 
Kilpailuttamisella haetaan ennen muuta palvelutuotannon tehokkuutta. Sosiaalibarometrien tekijät 
toteavat tulosten perusteella, että Suomessa siirrytään valtio-ohjatusta sosiaalipolitiikasta kohti 
kunta- ja markkinaliberalistista politiikkaa. 

Palvelujen kilpailuttamisen ja yksityistämisen vaikutuksia kysyttiin tarkemmin vuoden 2013 
Sosiaalibarometrissa (Eronen ym. 2013), jonka tekijäorganisaationa on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys 
ry. Noin puolet vastaajista katsoi, että kilpailuttaminen ei ole tuonut kustannussääntöjä. Kolmannes 
johtajista kertoi, että ulkoistettuja palveluja on palautettu kunnan itse tuottamiksi. Katsottiin 
yleensäkin, että itse tuotetuissa palveluissa palvelujen laatu, asiakkaiden oikeusturva, kuntalaisten 
palvelutarpeiden tuntemus ja palvelujen kehittäminen toteutuvat hyvin.

Sosiaalijohto näkee toimintaympäristön muuttuneen siten, että kunnan oman toimintajärjestelmän 
rinnalle on tullut muita järjestelmiä. Palvelujärjestelmä on muuttunut monitoimijaiseksi, jossa 
julkisen rinnalle on tullut yritys- ja järjestöpohjaisia tuottajia. Johtaminen ei ole enää pelkästään 
oman organisaation johtamista vaan erilaisten ja erilaisilla toimintalogiikalla toimivien järjestelmien 
yhteensovittamista. 

Sosiaalijohto näkee, että kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö on lisääntynyt. Johdon mielestä 
yhteistyö järjestöjen kanssa on vilkastunut ja yleensä yhteistyösuhteita pidetään hyvinä. Yhteistyö ei 
koske pelkästään palvelujen tuottamista ja palvelujen hankintaa. Yhteistyössä on sosiaalipoliittisiin 
perinteisiin arvoihin ja tavoitteisiin liittyviä piirteitä.
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Sosiaalijohdon käsitykset vahvistavat edellä kuvattua kehitystä kunnan sosiaalipolitiikan 
muutoksesta. Yleinen sosiaalisen merkityksen muutos näkyy paikallistasolla. Sosiaalitoimi on 
menettänyt itsenäisyyttään ja asemaansa kuntapolitiikassa. Sosiaalipolitiikka ei ole ohjaavassa 
vaan ohjatussa asemassa. Hallinnon kehittämisen yleiset suunnat kuten hallinnon yhdistäminen 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi, uudet ohjausmallit, tehokkuusvaatimukset, tuotantokeskeisyys ja 
kilpailun hyödyntäminen ohjaavat kuntien sosiaalista toimintaa. 

Uudessa sosiaalipoliittisessa tilanteessa voi nähdä monenlaisia vastakkainasetteluja, joiden 
perustella voidaan puhua murroksesta. Ensinnäkin, kuntien ja valtion väliset suhteet ovat 
kiristyneet. Kunnat eivät hyväksy valtion halua puuttua kuntarakenteeseen. Valtion ja kuntien 
välillä vallitsee luottamuspula. Valtiolla ja kunnilla ei ole samanlaista yhteiskunnallisen tehtävän 
ympärille rakentuvaa yhteistyösuhdetta kuin hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan. Toiseksi, 
valtio-kunta -suhteen murros näkyy epämääräisenä valtion ohjausjärjestelmänä. Valtion 
näkökulmasta se on tehoton ja kunnat näkevät sen jatkuvasti muuttuvana ja toimintaa 
haittaavana. Kolmanneksi, kuntien rahoituspohjan ja lisääntyvien tehtävien välillä on ristiriita, 
jonka kunnat kokevat ylikuormana. Neljänneksi, hyvinvointipalvelujen tuotantoon kohdistuu 
ristiriitaisia paineita. Yhtäältä kilpailutuksen ja markkinoiden osuutta pyritään lisäämään. 
Toisaalta tulee esille tilaaja-tuottajamallin soveltamisen ongelmia erityisesti niissä tapauksissa, 
joissa palvelut hankitaan kunnan ulkopuolelta. Viidentenä murroksen merkkinä voi pitää sitä, 
että suhteessa kansalaisiin näkyy kaksi eri linjaa. Toiset korostavat, että kuntaorganisaation on 
kohdattava kuntalaiset asiakkaina, joiden valinnanvapautta on lisättävä. Toinen puoli näkee, 
että kuntalaiset ovat ennen muuta kansalaisia, joiden on päästävä osallistumaan itseään ja 
elinympäristöään koskeviin asioihin ja vaikuttamaan politiikkakokonaisuuksiin. 

Seuraavassa kuvaan murrosta ja vastakkainasettelua kahden sosiaalipoliittisen linjan (pienen ja 
suuren) välisenä suhteena ja pohdin, voisiko tältä pohjalta avautua aineksia uuteen kunnalliseen 
sosiaalipolitiikkaan. 

Pieni ja suuri sosiaalipolitiikka

Kunnallinen sosiaalipolitiikka voidaan nähdä kahden politiikan, suuren ja pienen, yhdistelmänä. 
Pieni politiikka on sellaista kunnallista sosiaalipolitiikkaa, joka lähtee paikallisista oloista, joissa 
ihmiset yhdessä huolehtivat toisistaan ja tekevät auttamistyötä. Toiminta on yhteisöllistä ja 
ihmisläheistä. Kuntalaisten osallistuminen sekä politiikan luomiseen että sen toteuttamiseen 
nähdään tärkeänä. Suomalaisen kunnallisen sosiaalipolitiikan juuret ovat pienessä politiikassa.

Suuri politiikka on suurten palvelujärjestelmien rakentamista ja ylläpitoa. Pyrkimyksenä 
on kaikkia ihmisryhmiä kattavien ja kaikkien saatavilla olevien palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen. Tavoitteena on yhteiskunnallisen ja alueellisen tasa-arvon toteuttaminen. Suuressa 
politiikassa korostetaan, että sitä on ohjattava ja johdettava keskitetysti ja hierarkkisesti, mutta sen 
toteuttamisessa tulee ottaa paikalliset tarpeet huomioon. Hyvinvointivaltion rakentamiskautta 
voi pitää suuren sosiaalipolitiikan toteuttamiskautena.

Hyvinvointivaltion palvelujärjestelmissä kunnista tehtiin suuren sosiaalipolitiikan toteuttajia. 
Tärkeää on huomata, että silloin pieni ja suuri sosiaalipolitiikka toteuttivat samoja tavoitteita 
ja elivät sopusoinnussa keskenään. Periaatteina olivat kaikista kansalaisista huolehtiminen ja 
heikompiosaisten aseman parantaminen. Suuri politiikka edisti pienen politiikan harjoittamista. 
Kun ihmisten koulutustaso nousi ja kansalaisten sosiaaliturva parani, ihmisten auttamishalu ja 
solidaarisuus toisia ihmisiä kohtaan kasvoi. Toisaalta pieni politiikka toi esiin ihmisten tarpeita, 
jotka suuren politiikan kehittämisessä oli otettava huomioon.
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Kun otetaan huomioon 1990-alun jälkeisen hyvinvointipolitiikan muutokset, suuren ja pienen 
politiikan nykypiirteitä ja -eroja voidaan kuvata seuraavasti:

Nykyisessä järjestelmäkeskeisessä kehitystyössä suurta ja pientä sosiaalipolitiikkaa ohjaavat 
erilaiset toimintalogiikat ja periaatteet. Suuri politiikka ohjautuu entistä enemmän muista kuin 
sosiaalipoliittisista lähtökohdista. Sitä kytketään talouspoliittiseen perustaan. Tavoitteena on julkisen 
talouden kestävyysvajeen kaventaminen. Keskeisenä pyrkimyksenä on suuruuden ekonomiaan 
perustuva tuottavuuden ja tehokkuuden nostaminen. Sosiaalipoliittisia toimia ei enää pidetä 
yhteiskunnan ja talouden toimivuutta parantavana vaan yhteiskunnan talouden kestävyyttä 
koettelevina. 

Vaikka uuden julkisen johtamisen doktriinin soveltamisen alkuajoista on kulunut aikaa, usko 
markkinoiden mahdollisuuksiin ei ole hiipunut. Markkinoille tehdään tilaa kahdella periaatteella. 
Toinen on järjestämis- ja tuottamistehtävän erottaminen ja siirtyminen kohti monituottajamallia. 
Toinen on kansalaisnäkökulman korvautuminen asiakasnäkökulmalla. 

Valtion uudistushankkeet koskevat suurta politiikkaa. Sen vaikutuksia pieneen politiikkaan ei 
tarkastella. Katson, että kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtävänä pitäisi olla pienen sosiaalipolitiikan 
toteuttaminen ja esillä pitäminen. Kysymys on siitä, miten paikallisella tasolla pystytään aktivoimaan 
kansalaisia yhteisölliseen toimintaan, jossa julkinen vastuu ja yhteisöllisyys elävät rinnakkain ja saavat 
lisävoimaa kansalaisten osallisuudesta, vapaaehtoistyöstä ja auttamistoiminnasta. Yhteisöllinen 
toiminta täydentää kunnallista palvelutuotantoa ja voi jossain määrin myös korvata suureen 
sosiaalipolitiikkaan kuuluvia palvelutehtäviä. Kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminta 
vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa vähentää palvelutarvetta ja tukee julkisia 
palveluja. Esimerkiksi jotkut kyläyhteisöt ovat ryhtyneet tarjoamaan vanhuksilleen hoivapalveluja, 
jotka muutoin kunnan pitäisi järjestää. 

Pieneen politiikkaan kuuluu kunnan entistä tiiviimpi yhteistyö järjestöjen ja vapaan 
kansalaistoiminnan kanssa. Tässä yhteistyössä pystytään kehittämään uudenlaisia paikallisista 
tarpeista lähteviä toimintatapoja ja tukemaan kansalaisten osallistumista. Pienellä politiikalla voidaan 
rakentaa verkostoihin perustuvia yhteistyömuotoja, joilla käydään ilkeiden ja pirullisten ongelmien 
(wicked problems) kimppuun.

Tietenkään kunnallinen sosiaalipolitiikka ei voi irtautua suuresta sosiaalipolitiikasta. Sen on oltava 
toteuttamassa sitä. Samalla tavoitteena pitää olla sen edistäminen, että pienen politiikan sosiaaliset 
periaatteet näkyvät myös suuressa politiikassa ja että suuri politiikka edistää pienen politiikan 
toteuttamista.

Pieni sosiaalipolitiikka
 �paikallisuus 

 � hajautettu, alhaalta ylös -ohjaus

 � yhdistelmäetu

 �suora demokratia 

 �yhteisöllisyys 

 � aktivointi, auttaminen

 �kansalaisuus

 �verkostoituminen ja vuorovaikutus

Suuri sosiaalipolitiikka
 �suuret palvelujärjestelmät

 �keskitetty, ylhäältä alas -ohjaus 

 �mittakaava etu (suuruuden ekonomia)

 �kattavuus, peittävyys

 �edustuksellinen demokratia

 �järjestämisen ja tuottamisen erottaminen

 � tuottavuus, tehokkuus

 �lakisääteisyys

 �markkinoiden hyödyntäminen

 � asiakkuus
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Valtakunnallisessa Sote-uudistuksessa on korostettu sekä perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon että terveystoimen ja sosiaalitoimen organisatorista integraatiota. Tällainen 
tavoite merkitsee suurten keskitettyjen organisaatioiden ja ohjausjärjestelmien luomista. Pyrkimys 
vahvistaa suuren sosiaalipolitiikan näkökulmaa. Kunnallinen sosiaalipolitiikka joutuu sen 
kysymyksen eteen, pyrkiikö se mukaan sellaisiin suuriin organisaatioihin, joissa yhdistyy sekä 
perusterveydenhuolto että sosiaalitoimi olkoon sen omistaja iso vastuukunta tai suuri kuntayhtymä. 
Parhaassa tapauksessa se voisi tuoda sosiaalipoliittisia periaatteita ja paremmin marginaaliryhmiä 
huomioivan näkökulman isojen organisaatioiden toimintaan. Huonossa vaihtoehdossa käy niin, 
että sosiaalipolitiikka jää suhteessa terveydenhuoltoon entistä alisteisempaa asemaan. Suuresta 
politiikasta häviää sosiaalipoliittinen näkökulma ja pienen sosiaalipolitiikan harjoittaminen 
vaikeutuu.

Onkin syytä harkita sitä vaihtoehtoa, että kunnallinen sosiaalipolitiikka pyrkii entistä tiiviimpään 
organisatoriseen yhteistyöhön niiden kunnallisten ja muiden toimijoiden kanssa, joiden toiminnan 
perusta on paikallisuudessa. Ovatko sittenkin pienen paikallisen sosiaalipolitiikan tärkeimmät 
kumppanit liikunta-, kulttuuri- ja opetus ja harrastustoimijat sekä paikalliset järjestöt ja yhteisöt? 
Terveydenhuolto tietysti pitää säilyttää tärkeänä yhteistyökumppanina, mutta voidaanko se tehdä 
paikallisella toiminnallisella tasolla? Voi myös kysyä, voiko sosiaalitoimi yhdessä muiden pienen 
politiikan toteuttajien kanssa muodostaa tasavertaisemman kumppanin suhteessa terveydenhuoltoon? 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtävän muutokset hahmotan seuraavasti. Hyvinvointivaltion 
rakentamisen aikana kuntien oli sovitettava keskitetyllä ohjauksella toteutetut uudet 
palvelujärjestelmät paikallisiin oloihin. Nyt kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtävä on huolehtia siitä, 
että paikallislähtöinen pieni politiikka saa elinvoimaa ja että sen periaatteet otetaan huomioon 
keskitettyjen palvelujärjestelmien uudistuksissa. 

Pienen sosiaalipolitiikan toteutusmahdollisuudet eivät välttämättä riipu kuntakoosta. Paikallisuutta 
pystytään toteuttamaan myös isoissa ja yhdistyvissä kunnissa, jos sen toteuttamisedellytykset otetaan 
vakavasti huomioon uuden kunnan muodostamisessa. Sen sijaan jos uuden kunnan muodostaminen 
toteutetaan kuntajohdon tasolla hallinnollisena ja mekaanisena prosessina, jossa järjestellään 
vain suuresta politiikasta vastaavia organisaatioita ja palvelujärjestelmiä, pienen sosiaalipolitiikan 
toteuttaminen vaikeutuu. Sellaisia merkkejä on näkyvissä, että ne suuren ja pienen sosiaalipolitiikan 
ristiriidat, jotka vaivaavat valtakunnallista sosiaalipolitiikkaa, siirtyvät uusien suurkuntien sisään.

Uusi julkinen hallinta – uusi mahdollisuus?

Hallintotieteilijät puhuvat julkisen hallinnon uudistamisen kolmannesta aallosta. Ensimmäinen aalto 
oli perinteinen hierarkkinen ja byrokraattinen hallinto. Toinen aalto oli uusi julkinen johtaminen 
(New Public Management). Uutta julkista hallintaa (New Public Governance) pidetään kolmantena 
aaltona. Tämän aallon pitäisi syrjäyttää kahta edellistä aaltoa, vaikka se ei niitä kokonaan korvaa. 

Uusi julkinen hallinta, jota kuntiin soveltuvana politiikka kutsutaan myös uudeksi paikalliseksi 
hallinnaksi (New Logal Governance), perustuu yhteistyö- ja verkostosuhteiden rakentamiseen, 
yhteisöllisyyteen ja kumppanuuteen (Osborne 2006). Asioiden hallinta ja uusien innovatiivisten 
toimintatapojen kehittäminen on tärkeämpää kuin muodollinen vallan käyttö. Hallintoa 
muutetaan joustavammaksi, ihmisten ja toimintaympäristön tarpeet paremmin huomioivaksi. 
Asiakaslähtöisyyden ohella palveluja kehitetään asukaslähtöisesti. Hallinnon tehtäväksi tulee 
tasavertaisten kumppanuuksien luominen yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Uuteen julkiseen hallintaan on suhtauduttu ristiriitaisesti. Yhtäältä sitä pidetään kehityssuuntana, joka 
nostaa organisaatioiden kykyä vastata nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin. Toisaalta 
sitä on pidetty sellaisena tutkijoiden kehittämänä idealistisena mallina, josta on niin vähän empiirisiä 
esimerkkejä, ettei sen uskota valtaavan alaa julkisessa hallinnossa. On myös katsottu, että puhe 
uudesta julkisesta hallinnasta peittää alleen perimmäisen tavoitteen markkinoiden vallankäytöstä 
ja markkinaperusteisesta toiminnasta. Sitä pidetään pikemminkin Troijan puuhevosena, jolla 
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viedään markkina-ajattelu julkisen hallinnon sisään, kuin organisaatioita uudistavana hallinnon 
kehityssuunta. 

Sosiaalipoliitikkojen kannattaisi kuitenkin suhtautua ainakin uteliaasti uuteen kehityssuuntaan, jota 
en nyt tässä ryhdy perusteellisemmin tarkastelemaan. Uskon, että se voisi tarjota kiinnekohdan ja 
myös tutkimukselle hedelmällisen perustan edistää pienen kunnallisen sosiaalipolitiikan merkitystä. 
Uuden julkisen hallinnan ideoiden soveltaminen voisi tuoda kunnalliselle sosiaalipolitiikalle uusia 
yhteistyökumppaneita ja uudenlaisia toimintatapoja. Se voisi nostaa paikallisten sosiaalisten olojen 
parantamisen kansalaisten ja erilaisten toimijoiden yhteiseksi tehtäväksi.  
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JOHTAVA ASIANTUNTIJA REIJO VÄÄRÄLÄ, THL

Sosiaalinen  
kaupunkien  
strategioissa

Tässä artikkelissani tarkastelen sosiaalisen kysymyksen asemaa kaupunkien 
strategisissa suunnitelmissa. Tarkoitus on pohtia sitä, millä tavalla kaupungit 
tunnistavat ja määrittelevät ne keskeiset sosiaaliset kysymykset, jotka ansaitsevat tulla 
mainituksi kaupunkien omissa kaupunkistrategioissa. Kirjoituksessa sivutaan myös 
laajempaa kaupunkipoliittista pohdintaa ja siihen liittyen valtion ohjaavaa roolia 
kaupunkipolitiikassa. Kirjoitus perustuu laajempaan selvitykseen kuuden kaupungin 
kaupunkistrategioista.

Käytän tässä tietoisesti käsitettä sosiaalinen määrittelemättä sitä kovin tarkasti. (Vrt. Helne 

ym. 2003) Taustalla on ajatus siitä, että sosiaalipoliittinen keskustelu on kapeutumassa ja 
ennestään laajoille sosiaalipoliittisille teemoille tarjotaan hyvin marginaalisia rooleja. 
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa suunnittelun ytimessä ovat olleet lähinnä ter-
veyspoliittiset, sairaanhoitoon liittyvät kysymykset ja sosiaalista on tarkasteltu vain niiltä 
osin, kuin sillä on liittymiä terveydenhuoltoon. Kuntatason strategisen suunnittelun kes-
kiössä tulisi kuitenkin olla laajat sosiaalipoliittiset kysymykset ja niiden liittymät kunnan 
elinvoimaan ja ihmisten arkipäivän järjestymiseen. Tällöin laaja sosiaalinen tai sosiaali-
poliittinen käsite pitää sisällään sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvät asiat, terveyspoli-
tiikan, asuntopolitiikan, työvoimapolitiikan ja osittain koulutuspolitiikan. 

Tässä artikkelissa en arvioi strategioiden yleistä merkitystä kaupunkien suunnittelussa. 
Otan strategiat annettuina suunnitteluasiakirjoina. Olen täsmentänyt joitakin teemoja 
keskustelemalla kunkin kaupungin johdon ja strategisesta suunnittelusta vastaavien vir-
kamiesten kanssa.
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 Sosiaali- ja terveyspoliittiset kysymykset ovat nousseet tavanomaista enemmän julkiseen 
keskusteluun kunta- ja palvelurakennehankkeiden myötä. Karkeasti pelkistäen puheena 

ovat olleet kuitenkin vain palveluita koskevat rakenteelliset ja hallinnolliset kysymykset. 
Viittaukset sosiaalisiin muutoksiin sekä hyvinvointivaltion reformointiin tai säilyttämiseen ovat 
jääneet vain viittauksiksi. Prosessi ei ole synnyttänyt kovin laajaa keskustelua sosiaalipolitiikan 
suunnasta. Ne ilmiöt ja prosessit, mitkä synnyttävät palvelutarpeita ja ihmisten sosiaalisia 
ongelmia, ovat jääneet vähälle huomiolle.

Keskustelu kunta- ja palvelurakennehankkeiden ympärillä on ollut eräällä tavalla myös varjonyrkkeilyä 
ja peruskysymysten väistelyä. Uudistusten lähtökohtana ovat olleet kuntien vaikeudet selvitä 
uudenlaisissa paineissa. Paineita ovat aiheuttaneet globaalitalouden kuristusote, kuntien lisääntyvät 
velvoitteet ja kuntalaisten muuttuvat tarpeet. Kunta on asukkaidensa itsehallinnollinen yhteisö, joka 
toimii myös politiikan pelikenttänä. Historiallisesti muodostuneet poliittiset jaot noudattelevat myös 
kuntatyyppejä ja kuntarakenteita, jolloin kuntarakenteen muutos merkitsee myös valtasuhteiden 
muutosta ja demokraattisen päätöksentekoprosessin uudelleenjärjestelyjä. Tässä suhteessa kyse on 
aidosti poliittisesta uudistusprosessista. (Vrt. Loikkanen 2012, 68.)

Kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen kytkeytyminen toisistaan 
riippuviksi prosesseiksi on ollut ristiriitaista ja hämmentävää. Palvelut ovat keskeinen osa 
kuntapolitiikkaa. Kuntien taloudellinen ja toiminnallinen kantokyky on sidoksissa palveluihin. 
Kunnalla on paljon myös muita merkityksiä, niin aineellisia kuin aineettomiakin. Nykyisen 
kuntarakenteen perusta on kiinni agraarin Suomen perinteessä. Uudistusta koskevat analyysit 
ovat vältelleet kysymystä siitä, mikä rooli kaupungeilla on tässä kokonaisuudessa. Väittelyt 
ovat koskeneet koko ajan enemmän pienten kuntien selviytymistä. Väestömuutokset osoittavat 
kuitenkin, että olennaiset palvelurakennetta koskevat kysymykset tullaan ratkomaan urbaaneissa 
ympäristöissä.

Kaupungistuminen

Suurin osa maailman väestöstä elää kaupungeissa. Urbanisoituminen kiihtyy edelleen erityisesti 
Aasiassa ja Afrikassa. YK:n ennusteen mukaan vuonna 2050 lähes 70 % maailman väestöstä asuu 
kaupungeissa. Vastaavasti Euroopassa ennustetaan 83 % väestöstä asuvan kaupungeissa vuonna 
2050. (World Urbanization Prospects, The 2011 revision, http://esa.un.org/unup)

Kullakin maanosalla ja valtiolla kaupungistuminen etenee sen omista historiallisista lähtökohdista. 
Eurooppalainen kaupungistuminen on vahvasti sidoksissa maanosan talouden ja kulttuurin 
kehitykseen, liikenteeseen, arkkitehtuuriin ja elämäntapoihin. Eurooppalaista kehitystä sävyttävät 
myös valtioiden vahvat roolit kaupunkien kehittämisessä. (Vrt. World and European Sustainable 

Cities 2010.) Pohjoisamerikkalaisessa kehityksessä taas korostuvat moninaisesti kulttuurien 
sekoittumiset mm. suuren siirtolaisuuden seurauksena sekä Eurooppaa heikompi liittovaltion 
rooli kaupunkipolitiikassa. Aasialaisessa kaupunkikehityksessä näkyvät taas hyvin monenlaiset 
ajalliset kerrostumat sekä nykyinen, paikoin räjähdysmäinen kaupunkirakenteen kehitys. Kiinan 
nykyinen nousu luo aivan uudenlaisia kaupunkikeskittymiä hämmästyttävän lyhyessä ajassa. 

Suomi on pieni eurooppalainen valtio, jonka alueellinen kehitys on pitkään nojautunut haja-
asutukseen. Vasta viime vuosikymmenten aikana on vahvemmin voimistunut muiden maiden 
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kaltainen kaupungistuminen. Yli kaksi kolmasosa väestöstä asuu jo kaupunkimaisissa oloissa. 
(Tilastokeskus/Väestörakenne, päivitetty 16.3.2012.) On kuitenkin otettava huomioon se, että monet 
Suomen kaupungit ovat syntyneet enemmänkin hallinnollisista, kuntapoliittisista ratkaisuista 
kuin varsinaisesta urbanisoitumisesta. Suomen viivästynyttä urbanisoitumista on selitetty mm. 
sodanjälkeisellä Karjalan siirtoväen asuttamisella maaseudulle sekä Ruotsiin muutolla. Kuten 
Heikki A. Loikkanen on todennut, viimeksi mainitut ja heidän jälkeläisensä puuttuvat Suomen 
kaupungeista, he asuvat Ruotsin kaupungeissa (Loikkanen 2012, 69). Varhaisemmin kaupunkioikeudet 
myönnettiin lähinnä kaupankäynnin helpottamiseksi ja valtion ja kaupungin tehtävien 
uudelleenjakamiseksi. Nykyisin tätä merkitystä ei enää ole vaan kaupungiksi julistautuminen 
tapahtuu enemmänkin imagosyistä. 

Kaupunkipolitiikan muotoutuminen

Valtion ohjaaman suomalaisen kaupunkipolitiikan juuret ovat melko nuoret. Vasta oikeastaan 
90-luvun puolivälistä lähtien on otettu haparoivia askelmia kaupunkien kehittämiseksi. Osin 
tätä on vauhdittanut Suomen liittyminen Euroopan unioniin. (Ks. Kaupunkitutkimus Suomessa, TEM 

27/2008 ja Kaupungit kurkottavat 2010-luvulle, TEM 12/2009) Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa 
kaupunkipolitiikka on saanut aikaisempaa merkittävämmän aseman. Ohjelmassa määritellään aluksi 
kaupunkien uudenlaista roolia alueellaan:

Kaupunkiseudut toimivat vahvoina alueidensa vetureina, monipuolisina ja 
kansainvälisesti kilpailukykyisinä elinkeino-, innovaatio- ja osaamisympäristöinä sekä 
työssäkäyntialueina. Seudut tasapainottavat aluerakennetta ja toimivat maan sisäisessä 
työnjaossa omiin vahvuuksiinsa erikoistuneina alueina. Keskuskaupunkien roolia ja 
vaikuttavuutta oman alueensa kestävälle hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle vahvistetaan.

Hallitusohjelmassa painotetaan sopimusperustaista kaupunkipolitiikkaa:

Jatketaan sopimusperusteista kaupunkiseutupolitiikkaa, jolla valtio, yliopistot, 
ammattikorkeakoulut, kaupunkiseudut ja elinkeinokehitysyhtiöt sopivat alueen 
pitkäjänteisistä kehittämistoimista. Aie- ja kasvusopimuspolitiikkaa tehdään suurissa 
kaupunkikeskuksissa koko maassa. Sopimuksilla ohjataan maankäytön, asumisen 
ja liikenteen ratkaisuja yhdyskuntarakenteen tiivistymiseksi ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Myös alueiden sosiaalinen eheys otetaan huomioon ja kiinnitetään erityistä 
huomiota kaupunkiköyhyyden ehkäisyyn.

Hallitusohjelman pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut Kaupunkipolitiikan 
toimenpideohjelman vuosille 2012–2015. Ohjelman toteuttamiseksi on luotu useita 
kaupunkipolitiikkaa tukevia työryhmiä. Hallituksen sisällä kaupunkipolitiikan koordinaatiosta 
vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Metropolipolitiikasta vastaa ympäristöministeriö.

Kaupunkien merkitys uudenlaisena urbanisoituneena keskittymänä suomalaisessa kuntajärjestelmässä 
on korostumassa. Kaupunkikeskittymät ovat muodostumassa myös maaseudun kehittämisen 
elinehdoksi. Pienet kunnat eivät kykene enää kehittymään riippumattomina elleivät ne saa tukea ja 
vetoapua alueen kaupungeilta.

Sami Moisio on kuvannut väitöskirjassaan (Moisio 2012) Suomen tilasuhteiden säätelyä toisen 
maailmansodan jälkeen. Hänen mukaan Suomi eli itsenäistymisestä 1950-luvun lopulle areaalisen 
valtion vaihessa. 1960-luvulta 1990-luvun alkuun elettiin hajautetun hyvinvointivaltion aikaa. 
1990-luvulla siirryttiin vähitellen hajautetun kilpailuvaltion aikaan. Nyt tuo vaihe on joutunut 
haastetuksi ja elämme hajautetun kilpailuvaltion ja metropolivaltion saumakohdassa. Moision 
kriittinen analyysi kuvaa metropolivaltion käsitteen sisältävän mukautumista globalisoituvan 
talouden ehtoihin ja edellyttävän uudenlaisen teknologian ja innovaatioiden kautta rakentuvan 
metropolialueiden hallintastrategiaa. Suomen tapauksessa kyse on Moision mukaan aluerakenteen 
keskittymisestä 5–7 kilpailukykyiseen alueeseen (ss. 305–312).
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Kuntapolitiikka ja kaupunkipolitiikka ovat vahvasti sidoksissa poliittiseen historiaan ja politiikan 
rakenteisiin. Puolueiden valtasuhteet ovat monilta osin ankkuroituneet historiallisesti muodostuneisiin 
kuntarakenteisiin. Kansallisessa poliittisessa ohjauksessa liikkumavarat arvioidaan usein sen mukaan, 
missä määrin ne vaikuttavat näihin valtasuhteisiin. Tämä on tullut selkeästi esille mm. kunta- ja 
palvelurakennehankkeessa. Kuntarakenteisiin puuttuminen on jäänyt osittain valtarakenteiden 
vangiksi. (Vrt. Lehto 2012, 290–300.)

Kaupungistuminen muuttaa myös kuntien ja valtion suhteita. Kunnallinen itsehallinto on syntynyt ja 
saanut muotonsa maaseutumaisen Suomen oloissa. Paikallisen itsehallintoyksikön valtiollinen ohjaus 
muuttui 90-luvulla puiteohjaukseksi. Osasyynä tähän olivat kansallisvaltion politiikan laajempi 
muutos, mutta myös kaupungistuminen ja kuntajärjestelmän muutos. Erityisesti 2010-luvulla 
on ollut nähtävissä se, että vahvojen kaupunkikeskittymien syntyminen lisää myös niiden omaa 
tosiasiallista valtaa ja muuttaa siten vahvojen keskuskaupunkien itsehallinnon perustaa entistä 
vahvemmaksi. Koko kuntakentän osalta näin ei voida sanoa, sillä kilpailutalouden vahvistuminen 
kaventaa kuntien liikkumavaraa ja samalla kuntien mahdollisuudet tulojen hankintaan kaventuvat. 
(Vrt. Lehto 2012.) Valtion puolella tämä synnyttää tarpeen arvioida uudelleen kansallisen ohjauksen 
muotoja ja sisältöjä. Kestävyysvajeretoriikan myötä myös kaupungit kytketään entistä tiiviimmin 
osaksi valtiontalouden sääntelyä. (Vrt. Valtioneuvoston Rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten 

vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeenkuromiseksi 29.8.2013.)

Kaupunkipolitiikka etsii koko ajan muotoaan. Sen sidokset liittyvät moniin eri lähteisiin. Yhtäältä 
kysymys on edellä mainituista poliittisten valtasuhteiden pelistä ja uudelleenjärjestymisestä. Toisaalta 
kyse on kaupunkien erilaisten vahvuuksien pohjalle rakentuvasta kilpailukyvyn vahvistamisesta. 
Kilpailupolitiikan areenana ei nähdä vain omaa maata, vaan yhä enemmän myös Eurooppa ja koko 
maailma. Kilpailulle perustuva ajattelu on sitoutunut erityisesti elinkeinopolitiikkaan ja sitä tukeviin 
suunnitelmiin mm. liikennepolitiikassa, kaupunkien vetovoimatekijöiden tunnistamisessa jne. Vahva 
sidos elinkeinopolitiikkaan ja talouteen on ymmärrettävää. Onhan kyse elämisen edellytyksistä 
ja perusrakenteista. Moniaineksisen kaupunkipolitiikan kannalta on merkityksellistä se, miten 
elinkeinot ja talous nähdään osana muuta kehittämistyötä ja millaiset ovat kaupunkisuunnittelun 
eri tekijöiden suhteet.

Heikkoja signaaleja on näkyvissä myös siitä, että kaupunkien sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät 
voisivat nousta keskeisiksi kaupunkipolitiikassa. Monissa kaupungeissa elinvoimaiset kulttuuriset 
tekijät on nähty keskeisinä vetovoimatekijöinä. Kaupunkien ekologinen ja sosiaalinen kestävyys ovat 
yhä kiinnostavampia ja tärkeämpiä kysymyksiä. Nämä nostavat esille myös pohdinnat kilpailun 
ja yhteistyön suhteista. Yksipuolisesti yritystoiminnan tukemiseen keskittyvä kilpailupolitiikan 
vahvistaminen tuo mukanaan myös ei-aiottuja seurauksia. Yritysten elinkaari voi olla usein melko 
lyhyt ja yritysten lopettamistilanteet ovat usein ”suunnittelemattomia” ja yllätyksellisiä. Ne tuovat 
mukanaan uudenlaiset taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat. Näin sosiaalinen kytkeytyy käänteisesti 
osaksi elinkeinopolitiikkaa. Viime aikojen esimerkit Nokian vetäytymisestä Salosta ja Oulusta 
osoittavat sen, kuinka haavoittuvaa elinkeinopolitiikka voi olla.

Sosiaalinen on mielletty osana kaupunkipolitiikkaa eräänlaisena hyvinvointipolitiikan 
käänteisinä jäämäongelmina ja nimenomaan ongelmana. Sosiaalisten tekijöiden ymmärtäminen 
laajempana, ihmisten elämänpiiriä ja elämäntapoja jäsentävänä tekijänä ei vielä näy kovin hyvin 
kaupunkipolitiikassa. Sosiaalista kysymystä on tarkasteltu asunnottomuuden, työttömyyden ja 
köyhyyden ja rikollisuuden sekä turvattomuuden ilmentymänä. Kysymykset siitä, miten maankäyttö 
ja kaavoitus vaikuttavat perhe-elämän organisoitumiseen, sukupuolten ja sukupolvien suhteisiin 
ja miten eri sektoreiden yhteistoiminnalla voidaan vaikuttaa siihen, että väestön tarvitsemien 
palvelujen tarve ei kasva, eivät ole olleet vahvasti esillä. Kaupunkien koon kasvaessa ja poliittisen 
kentän muuttuessa kysymykset kaupungin avoimuudesta ja ihmisten osallisuudesta nousevat esille. 
Osallisuus on usein liian ohut termi kuvaamaan sitä, kuinka tärkeää on se, että kaupungin toiminta 
on ihmisten kokemana luottamusta herättävää.
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Viime vuosina on lisääntynyt tietoisuus kaupunkien merkityksestä ekologisessa kehityksessä. Kyse 
ei ole vain ilmastomuutoksen aiheuttamasta herätyksestä, vaan myös laajemmasta rakennetun 
ympäristön ja luonnon suhteesta. Samoin kysymys on siitä, miten taloudellinen, tekninen, 
sosiaalinen ja kulttuurinen kytkeytyvät kaupunkiyhteisön ekologiaan. Sosiaalisen ja ekologisen 
kestävyyden pulmat nostavat yhä vahvemmin esiin tarpeen uudistaa kaupunkien suunnittelua ja 
kehittämistä toiminnallisena kokonaisuutena, jossa kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen.

Mitä sosiaalinen voisi olla kaupunkipolitiikassa?

Sosiaalista käsitteenä tai sosiaalipoliittista näkökulmana voidaan tarkastella kaupunkipolitiikassa 
monella eri tasolla. Perinteisesti suunnitteluasiakirjoissa sosiaalinen pelkistyy hyvinvoinnin 
käänteiseksi puoleksi, syrjäytymisen torjunnaksi, työttömyyden lieventämiseksi, 
asunnottomuusongelmien ratkaisuksi tai segregaation torjunnaksi. Tällöin kyse on siitä, kuinka 
hyvin kaupunkiyhteisö kykenee poistamaan tai lieventämään sosiaalisia ongelmia. Nämä 
asiat ovat sinänsä välttämättömiä ja tärkeitä, mutta ne ovat sosiaalisen kehityksen kannalta 
riittämättömiä. Jos kaupunkiyhteisöä tarkastellaan toimivana kokonaisuutena, niin näkökulma 
sosiaaliseen laajenee. Kaupunkikeskuksen suhdetta ympäröivään maaseutuun voidaan tarkastella 
myös sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Laajemmalla alueella asuvien ihmisten kannalta on 
merkityksellistä se, onko kaupunkikeskus kiinnostava, luottamusta herättävä ja ihmisten omaa 
selviytymistä ja toimintaa tukeva. Kyse voi olla hyvin monenlaisista ihmisten elämänpiiriin ja 
arkeen kuuluvista asioista; turvallisuus, liikkuminen, koulut, päiväkodit, urheilutilat, lähipalvelut, 
kulttuuri ja kaupunkimainen elämäntapa kiinnostuksen kohteena.

Kaupunkia sosiaalisena ja toiminnallisena tilana voidaan tarkastella myös sosiaalisen pääoman 
käsitteellä. Putnamin (2000) ehdottamat luottamus, kommunikaatio ja normit kuvaavat 
tavanomaisia sosiaalisia ongelmia laajemmin sitä, mitä kriteereitä yhteisön toimivuudessa voidaan 
nähdä. Maankäytössä, kaupunkirakentamisessa, kaavoituksessa sekä arkkitehtuurissa tunnetaan 
jo aika hyvin se, että kaikilla näillä tekijöillä voidaan rakentaa joko suljettuja tai avoimia yhteisöjä. 
Kaikilla näillä voidaan vaikuttaa siihen, miten ihmisten keskinäinen arki järjestyy. Näin syntyvät 
monella tavalla kiinnostavat sosiaaliset prosessit, joita ei välttämättä kaupunkistrategioissa ja 
kaupunkipolitiikassa tunnisteta.

Sosiaalista voidaan tarkastella myös sosiaalisten prosessien ja palveluprosessien ilmiönä. Kyse on 
tällöin siitä, millä tavalla kaupunkisuunnittelussa kyetään tunnistamaan ja ennakoimaan sosiaalisia 
prosesseja ja erityisesti sosiaalisten ongelmien syntymistä. Tavanomaisessa suunnittelussa on 
usein ongelmana se, että ihmisten palvelutarpeita tarkastellaan omalakisena, jossain syntyvinä 
tarpeina, mutta palvelutarpeiden syntymiseen liittyviä prosesseja ei tunneta. Ratkaisut tuottavat 
tällöin lisää tavanomaisia palveluja tai ongelmien kärjistymistä ilman palveluja. Esimerkiksi 
lastensuojelua koskevat suunnitelmat ja päätökset tuottavat lisää samaa palvelua kuin ennenkin. 
Lastensuojelutarpeen syntyminen ja perheiden ja lasten pahoinvoinnin lisääntyminen ovat 
monimutkaisia prosesseja, joihin voidaan vaikuttaa prosessin kaikissa vaiheissa. Kiinnostus 
palvelutarpeita synnyttäviin prosesseihin voi synnyttää aivan uudenlaisia tarpeita eri sektoreiden 
yhteiseen toimintaan. Se voi johtaa myös uudenlaiseen ajatteluun ja toimintaan perheiden tuen 
järjestämiseksi.

Vastaavalla tavalla tiedetään, että mm. ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidossa ja kehittämisessä 
saattaa liikuntasektorilla, kulttuurilla ja liikenteen palveluilla olla usein merkittävämpi asema 
kuin sosiaali- ja terveyssektorilla. Ihmisten arkiset tarpeet eivät välttämättä jäsenny viranomaisten 
työnjaon mukaan.
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Kaupunkiseudun rooli alueensa veturina

Suomalaisessa kaupunkipolitiikassa on viime vuosina noussut yhä keskeisemmäksi asiaksi 
kaupunkiseutujen rooli omalla alueellaan. Tämän  ns. veturiroolin korostaminen kuvastaa 
hyvin meidän kaupungistumiskehityksen vaihetta. Kaupunkiseutujen keskuskaupungin ja 
ympäristökuntien suhteet ovat usein hyvin jännitteiset. (Hytönen ym., 2011.) Edelleen on olemassa 
alueita, joissa keskuskaupunki nähdään uhkana. Asenne kuvastaa enemmänkin huolta poliittisista 
valtasuhteista. Kyse voi olla myös erilaisista poliittisista linjauksista mm. maankäytössä ja kaavoituksessa 
(hajarakentaminen, tiivis rakentaminen), koulutuspolitiikassa sekä terveydenhuollossa.

Kunta- ja palvelurakenne -hankkeessa uuden kuntarakenteen keskeisenä pyrkimyksenä on ollut 
luoda vahvoja peruskuntia, joiden taloudellinen kantokyky on riittävän vahva. Keskustelussa ei 
ole vielä noussut riittävän vahvasti esille se, että jo nyt useat kaupunkiseudut rakentuvat siten, että 
keskuskaupunki toimii alueen vahvana peruskuntana. Kuntien rooli ja vahvuus vaihtelevat, mutta 
voidaan perustellusti väittää, että suomalainen kaupunkikehitys on johtamassa juuri siihen, että 
kaupunkiseutujen keskuskaupungeista muodostuu ennen pitkää Suomen kuntajärjestelmän runko. 

Pääkaupunkiseudun ja 16 muun kaupunkiseudun tuli ns. Paras-puitelain pohjalta laatia edellisen 
hallituksen aikana suunnitelma siitä, miten seudulla parannetaan maankäytön, asumisen, liikenteen 
ja rajat ylittävien palvelujen käyttöä. Yhteensä 19 seutua laati suunnitelman. Suunnitelmat arvioitiin 
asiantuntijaryhmässä Kuntaliiton koordinoimana. Loppuyhteenvedossa arvioitsijat toteavat, 
että suunnitelmien laatiminen on pääosin edistänyt kuntien yhteistyötä. Prosessissa on myös 
noussut esille alueen sisäisiä jännitteitä, kuntien välistä kilpailua ja luottamuspulaa. Kuntakohtaiset 
intressit ylittävät vielä seudulliset intressit. Kuntien suunnitelmissa pääpaino oli maankäytössä 
ja liikenteessä. Asumista ja palveluja koskevat näkökohdat jäivät usein melko vähälle huomiolle. 
(Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti 2008.) Laajemmin koko paras -prosessiin 
liittyvää arviointia on tehty ns. Arttu -tutkimusprosessissa. (Ks. mm. Hytönen, Akkila, Mäntysalo 2011.)

Kilpailu hyvistä asukkaista, veronmaksajista on luonut monien keskuskaupunkien ympärille 
keinotekoisen kuntarakenteen, jossa ympäristökunnat hyötyvät keskuskaupungin vetovoimasta. 
Tällainen hallinnollinen peli on lukinnut keskustelun kaupunkiseudun yhteisestä kehittämisestä. Timo 
Aron (2013) selvitys eräiden kaupunkiseutujen tilanteesta osoittaa, että tällaisessa keskuskaupungin ja 
ympäristökuntien asetelmassa liikkuvat myös merkittävät taloudelliset edut.

Mitä on sosiaalisesti kestävä kaupunkipolitiikka

Sosiaalinen kestävyys kaupunkispesifisenä kysymyksenä on vielä melko määrittelemätön. Yritykset 
määritellä yleisellä tasolla sosiaalinen kestävyys on todettu usein vaikeaksi ja tulokset ovat olleet 
yleisiä ja epämääräisiä. (Ks. Näkökulmia sosiaaliseen kestävyyteen 2009, Alila ym. 2011.) Useimmiten sosiaalista 
kestävyyttä on tarkasteltu joko taloudelliselle tai ekologiselle kestävyydelle alisteisena. Kestävyyden 
yleiset kansalliset edellytykset luodaan valtiollisella politiikalla. Paikalliset ratkaisut liittyvät 
kuntien yleisiin velvoitteisiin huolehtia palveluista ja kansalaisten hyvinvoinnin tukemisesta.

Kestävyys viittaa yleensä pitkään aikajänteeseen, mikä taas sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta 
korostaa ihmisten mahdollisuuksia oman tulevaisuutensa suunnitteluun ja riskinottoon (mm. 
asumisessa, koulutuksessa jne.). Pitkällä aikavälillä kyse on ylisukupolvisten sitoumusten 
luotettavuudesta ja eräällä tavalla sukupolvisopimusten kestävyydestä ja luotettavuudesta. Aikajänteen 
lisäksi sosiaalinen kestävyys liittyy usein hyvinvointia tukevien eri tekijöiden ja sektoreiden parempaan 
yhteistyöhön. Tällöin mm. suunnittelussa korostetaan taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen 
tekijöiden tasapainoista suhdetta. Näillä eri tekijöillä nähdään usein olevan ns. bumerangivaikutuksia 
tai vaikutukset muodostavat monimutkaisen kehän. Näin ollen investoinnit sosiaaliseen saattavat 
lyhyellä tähtäyksellä vaikuttaa taloudessa kustannuksilta, mutta vaikutuskehien kautta ne voivat 
palautua ennen pitkää säästöinä ja taloudellisina voittoina.
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Eri puolilla maailmaa on kehitelty suunnittelustrategioita ja malleja, joilla kaupunkitasolla 
etsitään välineitä sosiaalisen kestävyyden vahvistamiseen. Tunnetuimpia lienee Kanadan 
Vancouverin ratkaisut 2010 talviolympialaisten kynnyksellä. Samoin Barnabyn ja Richmondin 
suunnittelumallit on mainittu esimerkkeinä. Britanniassa Cardiffin kaupunki on rakentanut 
useiden vuosien ajan kestävän suunnittelun malleja. Samoin Australiassa on useissa kaupungeissa 
kehitelty sosiaalisesti kestävän kaupunkisuunnittelun malleja. Liam Kavanagh (2009) on vertaillut 
Uuden Seelannin Aucklannin, Australian Brisbanen, Kanadan Vancouverin ja Itävallan Wienin 
pyrkimyksiä rakentaa kestävää kehitystä. Viitaten Scottin (2001) analyysiin kaupunkiseutujen 
kehityksestä Kavanagh toteaa, että kuluvalla vuosisadalla kaupunkiseudut voivat kasvaa 
kansallisvaltioita tärkeämmiksi, koska niillä on tärkeä rooli taloudellisen kilpailukyvyn 
edistämisessä ja säilyttämisessä. Kaupunkien tuotantokapasiteetti ei ole tärkein tekijä niiden 
kilpailukyvyssä, vaan niiden sosiaalinen kestävyys. (Ks. myös Cuthill 2009.)

Edellä mainittujen kaupunkien suunnittelussa sosiaalisen kestävyyden kannalta ehkä tärkein 
tekijä on se, että kaiken suunnittelun keskeinen kysymys on se, kenen kaupunkia suunnitellaan? 
Uuden Seelannin kulttuurissa vastausta on haettu yksinkertaisesti nimeämällä suunnittelun 
keskiöön ihminen. Tämä tuntuu luonnollisesti itsestään selvyydeltä, mutta siihen sisältyy 
myös suunnittelun orientaation ja suunnittelun organisoinnin kannalta tärkeitä periaatteellisia 
kysymyksiä, jotka eivät ole vain juhlapuheiden fraaseja. Ihminen keskiöön -teesi kääntää 
perinteisen organisaatiolähtöisen suunnittelun kysymykset pohdinnaksi siitä, miten ihmisten 
arki kaupunkiseudulla organisoituu. Samoin se nostaa esiin pulmat siitä, miten ihmisten 
osallisuus heidän oman ympäristönsä suunnitteluun järjestetään. Sosiaalinen kysymys saa 
tällöin paljon laajemman kontekstin ja sisällön, mikä taas muuttaa suunnittelun ideologiaa 
järjestelmäkeskeisyydestä ja rakennekeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen ja kaupungin asukkaita 
ja heidän arkeaan tukevaan suuntaan. Auckland on mainittu yhtenä maailman parhaista 
kaupungeista ”asuttavuuden” kannalta. Kaupungin aluehallinto on asettanut 30 vuodelle 
ulottuvat kestävyystavoitteet ja muutostavoitteet. (Kavanagh 2009.)

Kaupunkipolitiikka ja kaupunkistrategioiden sisältö

Suomalainen kaupunkipolitiikka on ammentanut kehittämisideansa kansainvälisestä keskustelusta, 
jossa maaperänä on ollut paljolti metropolien kasvuun liittyvät kysymykset. Nämä kysymykset ovat 
liittyneet yhä tiiviimmin globaalin talouden toimintaehtojen määrittämään kilpailupolitiikkaan. 
Kaupunkien menestymisen ehtona on nähty pärjääminen kansainvälistyvässä kilpailussa. 
1990-luvulta kummunnut ajatus siitä, että kaupunkiseutujen kehitys ja kehittäminen perustuvat 
tietoon, osaamiseen ja innovatiivisuuteen sekä hyvään paikalliseen yhteistyöhön ja globaaleihin 
verkostoihin, näyttää edelleen vain vahvistuvan (Sotarauta & Kostiainen 2008, 75).

Suomen kaupunkirakenne on muuttumassa, mutta edelleen meillä on vain yksi alue, jota 
varovaisesti voi kutsua mittakaavaltaan metropoliksi. Eri kriteereiden mukaan meillä on 5–7 sellaista 
keskuskaupunkia, joiden toiminnallinen rakenne ja elämäntapa oikeuttavat puhumaan kaupungista. 
Noin 20–30 maakuntien keskuskaupunkia ovat eurooppalaisessa mittakaavassa melko pieniä 
keskittymiä, joissa sekoittuvat pieni urbaani ydin ja maaseudun taajamarakenne. Tässä suhteessa 
kaupunkikehitys on meillä vielä nuorta ja pienimittakaavaista.

Kaupunkipolitiikan etsintä niin politiikan, tieteen kuin praktisen suunnittelun alueellakin on 
ollut pääosin aluesuunnittelun ja elinkeinopolitiikan asiantuntijoiden käsissä. Laajassa mielessä 
sosiaalinen näkökulma (sosio-kulttuurinen näkökulma) on ollut useimmiten mukana toteamuksena 
”otetaan myös huomioon”. Sosiaalisen nostaminen sivuroolista näkyville ei ole ollut myöskään 
sosiaalipoliitikkojen agendalla kovin vahvana.

Moision metropolivaltio-käsite kuvannee melko hyvin sitä kehityskulkua, mitä kohti 
aluekehittämisessä mennään. Aluerakenteen keskittäminen muutamaan keskeiseen alueeseen ja 
sopeutuminen globaalin kilpailun vaatimuksiin jättävät vähän tilaa muunlaisille kehittämispoluille. 
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Elämme edelleen hajautetun kilpailuvaltion aikaa, mikä ei Moision mukaan ole puhdasverinen 
uusliberaali kilpailuvaltio, vaan suomalainen versio valtion avaamisesta ja samaan aikaan 
jatkuvasta julkisesta säätelystä, kuten alueiden eroja tasaamaan pyrkivästä aluepolitiikasta. 
Samalla hyvinvointiin viittaava argumentointi on Suomessa yhä aivan keskeinen osa poliittisen 
hallinnan kieltä (Moisio 2012, 306–307).

Huolimatta hyvinvointia ja hyvinvointivaltiota koskeviin viittauksiin kaupunkipoliittinen keskustelu 
tunnistaa heikosti sen suomalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointipolitiikan perinteen, jolla juuri 
tällä hetkellä pärjätään myös kansainvälisellä areenalla melko hyvin. Castellsin ja Himasen raportti 
(2002) maamme teknologisesta uudistumisesta ja sen yhteydestä sosiaaliseen rakenteeseen kuvasi 
aika osuvasti sitä, kuinka tärkeitä elementtejä taloudelliselle ja teknologiselle kehitykselle ovat olleet 
kattava sosiaaliturva, ilmainen koulutus ja tasa-arvoa korostava yhteiskuntapolitiikka. (Vrt. Hämäläinen 

ja Heiskala 2004.) 

Kansainväliset vertailut koulusaavutuksista, aikuisten lukutaidosta, maan taloudellisesta 
kilpailukyvystä sekä tutkimukset kaupunkien vähäisestä segregaatiosta antavat vahvoja viestejä siitä, 
kuinka tärkeässä asemassa kilpailukyvyn kannalta ovat vahvat sosiaaliset perusrakenteet.

Kaupunkispesifi kehittämistyö on Suomessa vielä melko nuorta. Kansallisen politiikan 
paikallistasolle suuntautuva ohjaus ei kovin paljon erottele tavoitteita kuntakoon mukaan. 
Riippuen kulloisistakin poliittisista valtasuhteista kaupunkipolitiikka saa sijansa hallitusohjelmassa 
ja sitä tarkentavissa ohjelma-asiakirjoissa. Vahvin ohjausinstrumentti on edelleen kansallinen 
lainsäädäntö. Se luo myös kaupungeissa perustan ja kehikon sille, miten kaupunkia kehitetään 
ja mitkä ovat kaupungin perustehtävät. Edellä läpikäydyssä analyysissä on nostettu esille myös 
kaupunkien riippuvuuden kasvu kansallisesta talouden säätelystä. Kuntatalous ja siten myös 
kaupunkien talous on erityisesti nyt kansallisten rakenteellisten päätösten jälkeen valtion 
tiukassa kontrollissa. Tämä on johtamassa äärimmäisissä tapauksissa palveluiden karsimiseen ja 
henkilöstön irtisanomisiin.

Kaupunkipolitiikan keskeiset tavoitteet ovat alusta lähtien koskettaneet elinkeino- ja 
elinvoimapolitiikkaa. Tätä kautta keskeisiä ja koko ajan vahvistuneita teemoja ovat olleet 
kaupunkien kilpailukyvyn vahvistaminen ja innovaatioiden edistäminen. Kuntarakenteiden 
muutospaineiden kasvaessa ovat maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymykset nousseet 
myös keskeisiksi. Asuinalueita koskevat rakenteelliset ja sosiaaliset kysymykset ovat kulkeneet 
kaupunkipolitiikan mukana lähiöiden perusparannuskysymyksinä sekä asunnottomuuden 
vähentämisen kysymyksinä. Laajemmat sosiaalipoliittiset kehittämiskysymykset ovat 
kansallisessa ohjauksessa saaneet sijansa eräällä tavalla negaatioiden kautta. Ohjauksessa ei ole 
muotoutunut hyvinvointipoliittisia tavoitteita, vaan tavoitteet ovat suuntautuneet työttömyyden, 
asunnottomuuden ja syrjäytymisen torjuntaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä 
keskusteluun ovat nousseet myös palvelurakennetta koskevat tavoitteet.

Kaupunkipolitiikan kansallisen ohjauksen peruslähtökohdat on määritelty kunkin hallituksen 
ohjelmassa. Tätä kautta kaupunkipolitiikan koordinaatiosta ja johtamisesta vastaavalla 
ministerillä ja ministeriöllä on eräällä tavalla hallituksen valtakirja asettaa tarkemmat tavoitteet. 
Suomalaisessa kaupunkipoliittisessa keskustelussa on pidetty tärkeänä sitä, että kaupungin 
elinkeinopoliittiset ja taloudelliset perusrakenteet ovat kunnossa. Tämä on ymmärrettävä 
lähtökohta. Toisaalta jo 80-luvulta vahvistunut poliittinen virtaus erimuotoisine uusliberalistisine 
painotuksineen on kytkenyt elinkeinopoliittiset ja taloudelliset kysymykset globaalin kilpailun 
virtauksiin ja tätä kautta myös kuntien ja kaupunkien taloudellista perustaa koskevat kysymykset 
ovat tulleet eräällä tavalla omalakisiksi ja itsestäänselvyyksiksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on mm. 
valtiovarainministeriön virkamiesten kehittelemä konsepti kestävyysvajeesta. Kyseisen asian 
käsittely on ohjannut keskustelun entistä tiukemmin talouden ympärille ja esimerkiksi sosiaalista 
kestävyyttä ei ole haluttu nostaa taloudellisen kestävyyden rinnalle, vaikka asiat ovat toisiaan 
ruokkivia.
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Kaupunkipolitiikan ohjauksessa sosiaalipoliittiset, koulutuspoliittiset ja kulttuuripoliittiset 
kysymykset ovat olleet sivuroolissa. Sektoriministeriöiden kaupunkipolitiikkaa koskeva ohjaus 
on toteutunut vahvimmin oman sektorilainsäädännön ja ohjelmien kautta. Näiden avulla on 
kyetty säilyttämään puhevalta paikallisen sosio-kulttuurisen kehityksen ohjaamisessa. Samalla 
kyseisen alan toimijat ovat paikallistasolla saaneet tuen omalle toiminnalleen. 

Maailmantalouden ja eurooppalaisen talouden nykyinen taantuma on muuttanut kaupunkien 
strategisen suunnittelun peruslähtökohtia. Vuodesta 2012 alkaen on tapahtunut radikaaleja 
muutoksia kaupunkien elinkeinojen perustassa. Sekä perinteisen raskaan teollisuuden alueella että 
uuden teknologian alueella tapahtuneet supistukset ovat iskeneet moniin kaupunkeihin raskaasti. 
Samaan aikaan valtiontalouden heikentyneiden näkymien vuoksi kiristykset kuntatalouteen 
on pudottanut pohjan aiemmilta kuntien budjeteilta. Tämä heijastuu luonnollisesti myös 
kaupunkien strategiseen suunnitteluun.

Kaupunkistrategiat ovat melko yleisellä tasolla. Usein ne kertovat todellisuudessa vain sen mitä 
joka tapauksessa muutoinkin tehdään. Niin sanottuja ilkeitä ongelmia vältellään. (Vrt. Helin & 

Möttönen 2012) Monilta osin strategioita täydentävät alakohtaiset ohjelmat, valtuustosopimukset, ja 
luonnollisesti vuosittaiset tulo- ja menoarviot. 

Strategiatarkastelujen lähtökohtana on ollut kansallisen politiikan luomat kehykset. 
Itsehallinnollisella kaupungilla on toimintaympäristönä osin itse luodut olosuhteet, mutta 
valtiollinen politiikka vaikuttaa keskeisesti ihmisten toimintamahdollisuuksiin. Kaupungilla itsellään 
on laaja itsenäisyys ja mahdollisuus kehittää toimintoja haluamaansa suuntaan. Olen kuvannut 
kaupunkia ennen kaikkea ihmisten yhteisönä, minkä vuoksi strategisen suunnittelun avainkysymys 
on, kenen kaupunkia suunnittelemme? Onko kaupunki siis todellakin ihmisten yhteisö vai onko 
se vain globaalin kilpailun näyttämö? Puheena olevat kysymykset avaavat myös keskustelun 
demokratiasta strategisen suunnittelun lähtökohtana.

Sotarauta ja Kostiainen (2008, 85) toteavat, että jos vielä 90-luvulla kysyttiin, mistä kaupungit oikein 
kilpailevat, niin 2000-luvulla vastaus on jo selvä: kaupungit kilpailevat globaalilla ja kansallisella tasolla 
liikkuvista materiaalisista ja inhimillisistä resursseista (osaajista, rahasta, huomiosta, yrityksistä…). 
Sekä visioinneissa että strategisten tavoitteiden tasolla kaupunkien keskeiset käsitteet ovat 
kilpailukykyinen kaupunki, innovatiivisuus, elinvoimainen kaupunki, yrittäjäystävällinen kaupunki. 
Jos arvioidaan kaupungin selviytymistä alueen tuotannollisen perustan muutoksissa, niin edellä 
mainitut tavoitteet ja painopisteet ovat aiheellisia ja ymmärrettäviä. Jos taas strateginen suunnittelu 
pyrkii katsomaan nykyhetkeä ja selviytymistä pidemmälle, jopa ylisukupolvisesti, on näkökulma 
edellä olevalta pohjalta aika kapea. Elinkeino- ja elinvoimapolitiikan sekä kilpailukykyideologian 
vahva asema strategisessa suunnittelussa perustuu osittain ns. trickle down-ajatteluun, jonka mukaan 
kilpailukykyisen huipun tukeminen tihkuu vähitellen myös tavallisen kansan ja köyhien hyödyksi. 

Se, että suunnittelun painopisteitä ja tavoitteita tulisi katsoa laajemmasta perspektiivistä ei sulje 
pois sitä, että kaupungin on tärkeä tukea politiikkatoimia, jotka vahvistavat kaupungin elinkeinojen 
perustaa, luovat pohjaa innovaatioille ja synnyttävät uutta yritystoimintaa. Sen sijaan keskeisimmät 
pulmat strategisen suunnittelun kannalta ovat tavoitteiden ja painopisteiden keskinäisissä suhteissa 
ja niiden integroinneissa.

Tavoitteiden keskinäinen integrointi on puutteellista ja erityisesti kaupungin sosiaalisen perustan 
vahvistamiseen liittyvät tavoitteet ovat puutteellisia ja huomattavan kapea-alaisia. Tällöin taloudelliset 
ja kilpailukykyä perustelevat tavoitteet jäävät kapea-alaisiksi ja hallitseviksi. Kaupunkistrategiat eivät 
tunnista kovin hyvin sitä, että kyse on ihmisyhteisöstä ja asukkaiden kaupungista. Strateginen 
suunnittelu irtaantuu helposti omiin suunnittelusfääreihin. Sennet (2013) on korostanut sitä, 
että nykyinen teknologinen kehitys mahdollistaa yhä paremmin sen, että sen sijasta, että 
kaupunkisuunnittelua tekevät arkkitehdit ja virkamiehet, sitä tekevät asukkaat itse osallistumalla 
kaupunkinsa luomiseen. 
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Jos kaupungin strategian keskeisin painopiste ja tavoite on tukea kilpailukykyisen elinkeinoelämän 
ja sitä kautta kaupungin elinvoiman vahvistumista, niin mitä se käytännössä edellyttää? 
Strategioissa keskeisinä tekijöinä mainitaan tällöin mm. elinkeinoelämän uudistamisen 
tukeminen ja elinkeinoelämän monipuolistaminen, elinkeinoelämän kilpailukyvyn 
kehittäminen, innovaatiopolitiikan tukeminen, kaupungin vetovoimatekijöiden vahvistaminen, 
osaavan työvoiman saatavuudesta huolehtiminen ja työpaikkojen luominen, tonttitarjonnan 
lisääminen sekä saavutettavuudesta ja logistiikasta huolehtiminen. Kaikki nämä ovat tärkeitä 
kaupungin perustoimintoja, mutta tärkeä kysymys on se, miten nämä kytkeytyvät muuhun 
kaupunkisuunnitteluun ja muihin perusrakenteisiin? Ovatko nämä kysymykset itsenäisiä, vailla 
yhteyksiä kaupungin sosiaaliseen perusrakenteeseen? Kysymysten taustalla on oletus siitä, että 
kaupunki ei voi tyytyä katsomaan vain lyhyen tähtäyksen kilpailuetua ja menestystä globaaleilla 
markkinoilla. Kaupungin strategisen suunnittelun keskeisten tavoitteiden tulisi kertoa pitkän 
tähtäyksen pyrkimyksistä ja jopa ylisukupolvisista sosiaalisesti kestävistä tavoitteista.

Reijo Miettinen (2013, 194) tuo strategiseen keskusteluun hiukan yllättäviä, tärkeitä näkökulmia. 
Hänen mukaan tietoon perustuvassa hyvinvointivaltiossa, joka painottaa innovaatiopolitiikan 
merkitystä, lasten koulutuksella ja osallisuudella kehittyvät osaaminen ja kyvykkyys muodostavat 
perustan aikuisuuden työelämän interaktiiviselle oppimiselle ja demokratialle, joka edistää 
innovaatioita. Vastaavasti jos lasten varhaiskasvatuksessa ja perusasteen koulutuksessa lyödään 
laimin joitakin lasten hyvän kehityksen kannalta olennaisia asioita, on niitä vaikea kompensoida 
aikuisiässä. Tähän liittyy läheisesti myös se, että sekä kansallisen tason että paikallisen tason 
innovaatiopolitiikan suunnittelussa vallitsee hyvin elitistinen näkemys, jossa suunnittelijoiden 
joukko on usein valikoitunut ja sulkeutunut joukko ja jossa osaajina ja koulutettavina ovat vain 
yliopistotason ja ammattikorkeakoulutason osaajat. 

Sosiaalinen ja sosiaalipoliittinen mielletään käsitteinä helposti liian sektorisidonnaiseksi ja 
näin ollen kapeasti. Koulutus, osaaminen ja inhimilliseen suorituskykyyn liittyvät tekijät 
jäävät helposti sosiaalisen ulkopuolelle. Koulutuksen PISA-tutkimukset ovat virittäneet 
jossakin määrin pohdintaa siitä, mikä merkitys laajoilla hyvinvointipoliittisilla toimilla voi 
olla oppimisedellytyksiin ja oppimistuloksiin. Gøsta Esping-Andersen (2009, 115) toteaa: ”Koska 
kognitiiviset (ja ei-kognitiiviset) kyvyt vaikuttavat koulumenestykseen ja siten myös aikuisiän 
mahdollisuuksiin, politiikan haasteena tulisi olla varmistaa vahva alku kaikille lapsille. Hyvä 
investointi lapsiimme tuottaa laajat vaikutukset sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle.”

Osaamisen ja kyvykkyyden perustan kehittyminen lapsuudessa liittää koulutukselliset ja 
opetukselliset kysymykset tiiviisti osaksi sosiaalisia kysymyksiä. Lasten kehittymisedellytykset eivät 
tietenkään ole vain koulutusjärjestelmän kysymyksiä. Lukuisat tutkimukset kasvuolosuhteiden 
merkityksestä todistavat, että sosiaaliset ongelmat, köyhyys ja puuttuva perheen tuki voivat 
kumuloitua myöhemmin oppimisvaikeuksina ja sosiaalisina ongelmina ja tätä kautta ne kasautuvat 
yhteiskunnallisiksi ongelmiksi. Lapsiperheiden köyhyyden ja syrjäytymisen torjuminen ja riittävän 
varhaiset perhepoliittiset toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä lasten myöhemmän kasvun kannalta. 
Näin ollen sosiaalisen kestävyyden rakentamisen sekä innovaatio- ja kilpailukykypolitiikan 
kannalta myös paikalliset toimet perheiden ja lasten tukemisessa ovat tärkeitä. 

Edellä olevan pohjalta olisi tärkeätä nähdä strategisen suunnittelun painopisteet ja tavoitteet 
laajemman sosiaalipoliittisen kehyksen valossa. Sosiaalipoliittiset tavoitteet pelkistyvät 
suunnitelmissa keskusteluiksi palvelujen rakenteellisista uudistuksista tai köyhyyden ja 
syrjäytymisen torjunnaksi. Palvelutarpeita synnyttävistä prosesseista on ohut kuva. Strategiset 
tavoitteet jäävät tällöin nykyisen palvelujärjestelmän vähittäiseksi (inkrementaaliseksi) paikkailuksi. 
Tämän sijasta kaupungin pitkän ajan strategisen kilpailukyvyn olennaisiksi elementeiksi 
voisi muodostua tasapainoisesti elinkeinopolitiikka/elinvoimapolitiikka, kaupungin sosiaalista 
perustaa vahvistava varhaiskasvatus ja perusopetus sekä lasten ja perheiden tukipolitiikka. 
Kaikkea tätä tukee myös jatkuvasti kehittyvät avoimet osallistumismahdollisuudet.
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Laaja sosiaalipoliittinen näkemys ei pysähdy vain lapsiin ja perheisiin, vaan kyse on koko 
sosio-kulttuurisen perusrakenteen ja kaupungin aineellista perustaa tukevien rakenteiden ja 
toimintojen liittymäkohtien tunnistamisesta ja investoinneista sosio-kulttuuriseen perustaan. 
Kyse on siis sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetus- ja kulttuuripalvelujen, liikunnan jne. 
tasaveroisesta kumppanuudesta elinvoimapolitiikan ja kaupunkitalouden suunnittelun kanssa.

Hyvinvointivaltiota koskevassa sosiaalipoliittisessa keskustelussa on 90-luvulta lähtien noussut 
esiin kysymys sosiaalisista investoinneista. Keskustelun ulottuvuudet ovat kosketelleet köyhien 
kehittyvien maiden politiikkaa (Sen 1999), Britannian kokemuksia erityisesti New Labourin 
kaudella (Giddens 1998) sekä Pohjoismaiden reformeja (Kosonen 1998). Keskustelun ytimessä on 
ollut kunkin valtion kansallinen politiikka. Kansallisen politiikan keskeisenä näyttämönä ovat 
paikallishallinnot ja Suomessa kunnat. Sipilän (2011, 370) mukaan sosiaalisen investoinnin 
paradigma tekee näkyväksi yhden osan hyvinvointipolitiikan ja talouden väistämättömästä 
yhteydestä. Se tarjoaa uusliberalismin sijaan optimistista visiota hyvinvointipolitiikan 
mahdollisuudesta, ajatusta, ettei institutionaalista hyvinvointivaltiota tarvitse hylätä, vaan sitä 
voidaan virittää uudelleen. Rikkaiden maiden poliitikot ja keskiluokkaistuneet kansalaiset voivat 
suostua näkemään sosiaalipolitiikan pitkän tähtäyksen investointina.

Miettisen (emt.) esille nostamat argumentit lapsuuden kehitysvaiheiden tukemisesta, 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä lapsi- ja perhepalveluiden merkityksestä inhimillisen 
pääoman kehittämisessä tukevat sosiaalisen investoinnin teesejä. Inhimillisen pääoman 
kehityksellä on suuri merkitys sosiaalisen pääoman kehittymiselle yhteisöissä.

Sosiaaliset investoinnit olivat näkyvästi esillä myös Euroopan unionin tiedonannossa 
helmikuussa 2013. Komission lehdistötiedotteen (Euroopan komissio, Lehdistötiedote 20.2.2013) mukaan, 
”Sosiaaliset investoinnit – komissio kehottaa jäsenvaltioita keskittymään kasvuun ja sosiaaliseen 
yhteenkuuluvuuteen”. Komissio kertoi, että Euroopan komissio on kehottanut jäsenvaltioita 
asettamaan sosiaaliset investoinnit etusijalle ja nykyaikaistamaan hyvinvointiyhteiskuntiaan. 
Tämä tarkoittaa komission mukaan paremmin toimivia aktiivisen osallisuuden strategioita sekä 
sosiaalipolitiikkaan suunnattujen varojen tehokkaampaa ja vaikuttavampaa käyttöä. Sosiaali- ja 
osallisuusasioista vastaava komissaari Andor täsmensi omalta osaltaan komission kantaa toteamalla: 
”Sosiaaliset investoinnit ovat avainasemassa, jos haluamme selviytyä tästä kriisistä vahvempina, 
yhtenäisempinä ja kilpailukykyisempinä. Jäsenvaltioiden on – budjettirajoitteidensa puitteissa – 
keskitettävä jatkossa investointeja inhimilliseen pääomaan ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Tällä 
voidaan saada aikaan todellista eroa, jos halutaan edistyä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamisessa. Tänään tehtävillä sosiaalisilla investoinneilla ehkäistään jäsenvaltioiden paljon 
suurempia taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia tulevaisuudessa.” 

Taloudellisen taantuman oloissa näkökulmat kapeutuvat ja perspektiivit lyhenevät. Mitä 
pidempään taantuma jatkuu sitä enemmän ilmapiiri kyynistyy ja pessimistit saavat valtaa. 
Samaan aikaan kasvavat paineet nähdä pidemmälle tulevaisuuteen. Talouspuheen rinnalla 
kasvaa huoli myös siitä, mikä merkitys tehtävillä ratkaisuilla on sosiaaliseen kestävyyteen. 
Nouseeko sosiaalinen keskusteluun kustannuksina ja säästökohteena vai nähdäänkö sen luonne 
kauaskantoisena sosiaalisena investointina? Paradoksaalista on se, että usein rajut säästökuurit 
vain lykkäävät kustannuksia tulevaan. Kaupunkien strategisissa suunnitelmissa puhutaan 
kestävyyden teemasta, mutta sillä viitataan useimmiten talouteen ja ympäristöön. Sosiaalisen 
kestävyyden teemat eivät julkilausuttuna juurikaan tule esille suunnitelmissa. 

HUOLTAJA-SÄÄTIÖ  Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle 

REIJO VÄÄRÄLÄ: SOSIAALINEN KAUPUNKIEN STRATEGIOISSA



27

LÄHTEET

Alila, Antti & Gröhn, Kari & Keso, Ilari & Volk, Raija (2011). Sosiaalisen kestävyyden käsite ja mallintaminen.  
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja 1/2011.

Aro, Timo (2013). Kuuden suuren kaupunkiseudun demografinen kilpailukyky. Muuttoliikkeen määrä ja 
rakenne suurilla kaupunkiseuduilla 2000-luvulla. Moniste.

Castells, Manuel & Himanen, Pekka (2002). The Information Society and the Welfare State.  
The Finnish Model. Oxford University Press. Oxford.

Colantonio, Andrea & Dixon, Tim (2009). Measuring Socially Sustainable Urban Regeneration in Europe. 
Oxford Institute for Sustainable Development (OISD), School of the Built Environment, Oxford Brookes 
University. Oxford.

Cuthill, Michael (2009). Strengthening the ’Social’ in Sustainable Development: Developing a Conceptual 
Framework for Social Sustainability in a Rapid Urban Growth Region in Australia. (wileyonlinelibrary.com)

Esping-Andersen, Gøsta (2009). The Incomplete Revolution; Adapting to womans new roles.  
Polity Press. Cambridge.

Giddens, Anthony (1998). The third way. The renewal of social democracy. Polity Press. Cambridge.

Helin, Heikki & Möttönen, Sakari (2012). Kohti aurinkoista tulevaisuutta. Suurten kaupunkien strategiat. 
Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2012:2.

Helne, Tuula & Julkunen, Raija & Kajanoja, Jouko & Laitinen-Kuikka, Sini & Silvasti, Tiina & Simpura, Jussi 
(2003). Sosiaalinen politiikka. WSOY. Helsinki.

Hytönen, Jonne & Akkila, Ilona & Mäntysalo, Raine (2011). Kaupunkiseutujen kasvukivut.  
Kuntien maankäyttöpolitiikka ja suunnitteluyhteistyö viidellä kaupunkiseudulla.  
Paras-ARTTU -ohjelman tutkimuksia nro 15. Kuntaliitto ja Aalto-yliopisto.

Hämäläinen, Timo J. & Heiskala, Risto (2004). Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky.  
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston julkaisusarja 271. Edita-kustannus. Helsinki.

Jauhiainen, Jussi & Harvio, Susanna (2008). Kaupunkitutkimus Suomessa. 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 27/2008.

Kavanagh, Liam (ei painovuotta). Social Sustainability & High Density Development.  
PIA Queensland Conference Paper. (www.planning.org.au/documents/item/1177)

Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma vuosille 2012–2015. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 26.6.2012.

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti.

Kosonen, Pekka (1998). Pohjoismaiset mallit murroksessa. Vastapaino. Tammer-paino. Tampere.

Lehto, Juhani (2012). Kysymys on hyvinvointivaltion rakenneuudistuksesta.  
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 4/12.

Loikkanen, Heikki A. (2012). Tutkimustietoa kannattaa hyödyntää kuntauudistuksessa.  
Haastattelu Talous&Yhteiskunta -lehdessä 3/2012.

Miettinen, Reijo (2013). Innovation, Human Capabilities, and Democracy. Towards an Enabling Welfare State. 
Oxford University Press.

Moisio, Sami (2012). Valtio, alue, politiikka. Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta 
nykypäivään. Vastapaino.

Näkökulmia sosiaaliseen kestävyyteen: Valtioneuvoston kanslian raportteja 2/2009.

Putnam, Robert D. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 2011. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja.

Scott, A. J. (2001). Global City regions: trends, theory, policy. Oxford University Press. Oxford.

Sen, Amartya (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. Oxford.

Sipilä, Jorma (2011). Hyvinvointivaltio sosiaalisena investointina: älä anna köyhälle kalaa vaan koulutus. 
Artikkeli Yhteiskuntapolitiikka -lehdessä 4/2011.

Tilastokeskus/Väestörakenne, päivitetty 16.3.2012.

Voutilainen, Olli (2009). Kaupungit kurkottavat 2010-luvulle. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 12/2009.

World and European Sustainable Cities 2010: Insights from EU research. European Comission.

World Urbanization Prospects, the 2011. Revision: http://esa.un.org/unup

HUOLTAJA-SÄÄTIÖ  Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle 



28

 TUTKIJA YTT PÄIVI KIVELÄ, SININAUHALIITTO 
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ DOSENTTI, TT, FM PEKKA LUND, SININAUHALIITTO 

Ilkeät ongelmat ja 
auttamistyö

Tarkastelemme artikkelissamme erityisesti kuntien, järjestöjen ja seurakuntien 
ruohonjuuritason työntekijöiden keskinäisen verkostoyhteistyön mahdollisuuksia 
ilkeiden ongelmien hallitsemisessa ja heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten 
auttamisessa maaseudulla. 

Esittelemme lopuksi myönteisen esimerkin lähipalvelu- ja verkostoyhteistyömallista, 
jossa kunta toimii nimenomaan paikallisesti sivutaajamissa ja haja-asutusalueilla 
tukien omien työntekijöidensä auttamisyhteistyötä kristillisen päihdejärjestön 
ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Eri osapuolten hyvät kokemukset 
rohkaisevat toimintamallin jatkokehittämiseen sekä levittämiseen ja soveltamiseen 
laajemminkin.
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Verkostoyhteistyön mahdollisuudet  
maaseudun lähipalveluiden turvaamisessa

Sininauhaliitossa on vuosina 2012–2013 toteutettu Verkostoyhteistyö maaseudun syrjäytyneiden 
auttajana -tutkimus (TEM, maaseutupoliittinen yhteistyöryhmä). Verkostoyhteistyöhankkeen aikana olemme 
tehneet tiivistä yhteistyötä Järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishankkeen kanssa (Lähipalveluhanke, 

RAY 2009–2013). Lähestymme työseminaarin teemaa ja Sakari Möttösen avauspuheenvuoroa näiden 
hankkeiden tuottamien kokemusten ja tulosten pohjalta.

Esitämme ja perustelemme väitettä, ettei todella ilkeitä ongelmia, kuten päihteisiin ja 
mielenterveyteen liittyvää moniongelmaisuutta, pystytä hoitamaan yksinomaan (1) 1990-luvun 
laman, uuden julkisjohtamisen maihinnousun jälkeen vallinneen suuren sosiaalipolitiikan tai 
rakenteellisen sote-uudistuksen, eikä myöskään (2) Möttösen esittelemän asukaslähtöiseen 
kansalaistoimintaan ja yhteisöllisyyteen pohjautuvan pienen sosiaalipolitiikan keinoilla. Näiden 
ilkeiden ongelmien luonnetta ja niihin liittyviä erityispiirteitä harvaan asutulla maaseudulla 
käsittelemme tarkemmin alaluvuissa. 

Tutkimustulostemme valossa väitämme myös, että uuden paikallisen hallinnan, jonka 
mahdollisuuksien testaamiseen Möttönen rohkaisee sekä tutkijoita että käytännön toimijoita, ei 
tarvitse olla vain ”idealistinen malli”. Ajattelemme, että entistä tasavertaisempien kumppanuus- 
ja neuvottelusuhteiden edistäminen eri toimijoiden välillä sekä lähellä kuntalaisia tapahtuvan 
ruohonjuuritason verkosto- ja auttamisyhteistyön määrätietoinen tukeminen ovat suuri mahdollisuus 
kunnalliselle sosiaalipolitiikalle. Eri toimijoiden kumppanuutta tulisi tukea monimuotoisella 
suoralla ja edustuksellisella demokratialla sekä erityisesti kehittämällä läheltä saatavia palveluiden, 
tuen ja avun muotoja asukas lähtöiseen ajatteluun pohjautuen asiakaslähtöisyyden sijaan (vrt. Hakari 

2013 uudesta julkisesta hallinnasta). Tuloksemme antavat tosin perusteita näkemykselle, että tällä hetkellä 
uusien kuntaliitos- ja yhteistoiminta-alueiden julkinen hallinta ei juuri ulotu paikallistasolle, eli 
sivutaajamiin, vanhoihin kirkonkyliin tai haja-asutusalueille.

Kuka hallitsee paikallista sosiaalipolitiikkaa  
harvaan asutulla maaseudulla?

Tutkimushankkeen empiirisenä kontekstina on kolme Lähipalveluhankkeen hankealuetta, 
joilla on viime vuosina toteutettu kunta- ja palvelurakenteen uudistuksia. Tutkimuksen 
pääaineisto on kerätty kevään 2013 aikana Hämeenlinnan, Kuopion ja Porin seuduilla pienissä 
paikallisyhdyskunnissa, jotka ovat mainittujen kuntaliitos- ja yhteistoiminta-alueiden reuna-
alueita. Ne ovat alueellisesti varsin pirstaleisia ja niihin kuuluu suhteellisen paljon harvaan 
asuttuja sivukyliä, joilta välimatkat paikallisyhdyskunnan taajamaan voivat olla useita kymmeniä 
kilometrejä.

Sakari Möttönen kysyy puheenvuorossaan, mikä on kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtävä kunnan 
toiminnassa ja paikallisessa hyvinvointipolitiikassa. Kertyneen tietämyksemme valossa toteamme, 
että kunnallisen ja paikallisen hyvinvointipolitiikan välille ei voida laittaa yhtäläisyysmerkkiä. 
Vanhat kuntarajat ovat tutkimuksen kohteena olleilla pienillä maaseutupaikkakunnilla 
karanneet tai karkaamassa niin kauas, että asukkaiden arjen todellisuus, hyvinvoinnin 
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edistämiseen käytettävissä olevat voimavarat ja reunaehdot ovat jotain muuta kuin kunnallisen 
hyvinvointistrategian valossa saattaa näyttää.

Aiemmin pientenkin kuntien omien sosiaalijohtajien ja sosiaalitoimen työntekijöiden 
pitkäjänteinen paikallinen kiinnittyminen, kuten myös useiden eri ikäryhmien parissa 
työskenteleminen, antoi sosiaalityöntekijöille mahdollisuuden tutustua paikallisiin sukuihin ja 
perheiden taustoihin. Avun ja tuen tarpeita voitiin ennakoida suhteuttamalla asukkaiden tilanteita 
vuosien varrella kertyneeseen tietoon. Sosiaalitoimen uudelleenjärjestelyjen vuoksi paikallisesti 
käytössä olevat palvelut ja henkilöstöresurssit ovat supistuneet siinä määrin, ettei usein muualla 
asuville, tiuhaan vaihtuville ja eri toimipaikkojen välillä kiertäville sosiaalityöntekijöille muodostu 
kokonaisvaltaista kuvaa paikallisyhdyskunnasta tai edes omien asiakkaidensa tilanteista. Kun 
tähän yhdistyy ikäkausi- tai elämänkaarimallien käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluiden 
organisoinnissa, ei asukkaiden kokonaisvaltaisesta asioiden hoidosta enää välttämättä ole perillä 
yksikään kunnan ”lähityöntekijä”. Perheen ja suvun näkökulma uhkaa rajautua kokonaan pois 
sosiaalitoimen käytännöistä.

Kun sekä paikallistasolla toimivien sosiaalialan koulutuksen saaneiden johtajien että kasvokkain 
kohdattavissa olevien virkailijoiden määrä on maaseudulla vähentynyt, ei muilla paikallistasolla 
läsnä olevilla toimijoilla välttämättä ole lainkaan paikallisyhdyskunnan erityispiirteistä, 
paikalliskulttuurista tai siellä asuvien ihmisten taustoista perillä olevaa yhteistyökumppania.

Verkostoyhteistyön ja yhdessä tekemisen aktiivisimpia ylläpitäjiä useimmilla 
tutkimuspaikkakunnilla olivatkin yhtäältä seurakuntien diakoniatyöntekijät, sekä toisaalta 
erilaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen työntekijät ja muut aktiivit. Järjestöjen työntekijät toimivat 
usein erilaisilla lyhytaikaisilla projektirahoituksilla, joiden päätyttyä koordinointivastuun 
siirtäminen kunnan toimijoille oli onnistunut vain harvoin. Sen sijaan diakoniatyöntekijöille oli 
tutkimuspaikkakunnilla ominaista paikallinen pysyvyys.

Yleisesti ottaen haastateltujen diakoniatyöntekijöiden paikallinen kiinnittyminen ja 
paikallistuntemus suhteessa julkisen sektorin jatkuviin uudistuksiin ja henkilövaihdoksiin on ollut 
esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden, kotihoidon ja lääkäripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden 
ongelmia pehmentävä merkitys tutkimuspaikkakunnilla. Seuraavissa haastatteluotteissa noin 
30 vuotta samassa paikallisseurakunnassa työskennellyt diakonissa kertoo työnsä luonteesta 
ja asukkaiden tuntemisen sekä koteihin jalkautumisen merkityksestä.

Ihmiset tääl ottaa muhun yhteyttä, et se etsivä työ, niinku sanoit, niin se on aika helppoo, 
et kun ihmisiä tuol näkee ja juttelee. (…) Mää nimenomaan nään tärkeenä sen, että 
ihmisen kotiin mennään, ja jutellaan hänen kans (…). Mut et usein he tietää multa 
kysyä esimerkiks jostain lääkkeistä ja tutkimustuloksista tai jostakin sairaanhoitoon 
liittyvistä (…) No, esimerkiks viime vuoden tilasto oli, niin mulla oli yli 300 käyntii. (…)

Ja just se että jos mää en olis menny (kotikäynneille), niin monta asiaa olis jääny ihan 
huomaamatta, sillai että se ihminen olis jääny hoidotta. Et pahin oli se, että se ihminen 
oli ollu kolme päivää lattialla. (…)

Et sitä [ihmiset] tarvii et on semmonen takatuuppari ja rohkasija, et ”hae nyt vaan niitä 
toimeentulotukijas, ja tee niin ja noin”. Et semmost tarvitaan tulevaisuudes varmaan vielä 
enemmän. (…) Nää syrjäytyneet ja vanhukset, ei ne osaa semmosta paperisotaa ja jaksa 
tehä, se on joko omainen tai viranomainen joka sen sit tekee. (…)

Diakoniatyölle ominainen työkulttuuri mahdollistaa sen, että työntekijä voi toteuttaa omia ideoitaan 
ja omaa ”persoonallista” työotettaan (Stenlund 2012). Työn sisältö määrittyy osaltaan aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa paikallisyhteisön asukkaiden kanssa. Vuosien ja vuosikymmenten paikallisen 
läsnäolon myötä niin paikalliset asukkaat, yhdistykset, yrittäjät kuin etäisemmätkin kuntakeskuksien 
ammattiauttajat ovat tulleet tutuiksi.
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Mulla oli aikasemmin täällä, oli semmonen ryhmä, kun täällä oli yllättävästi sellanen 
tilanne, että oli monta nuorta jotka alko viiltelemään itteänsä, oli mielenterveysongelmia 
(…). Niin mä tunsin ne kaikki äidit kun mä olin pitäny päiväkerhoo, niin mä olin siltä 
ajalt jo tullu heil tutuks, ja Omaiset mielenterveystyön tukena, niin siit ryhmästä tuli 
mulle tänne toinen vetäjä vielä, ja sitten oli erikoissairaanhoitaja kans joskus apuna 
mulla siinä, et meitä oli kaks vetäjää yleensä. Mut et usein mä vedin yksin. Meillä oli 
semmonen vertaistukiryhmä, et niitä kävi semmonen viis äitii tässä, ja mä oon kyl 
ilonen lopputulokseen, et kyl kai sekin jotain osaltaan autto et heil menee tällä hetkel 
ihan hyvin. Ne lapsetkin pääs sitten ihan kuntoon. (…) Ja tietysti sururyhmät on sitten 
kun niitä tarvitaan, niin niitä kans vedän sitten. Ku se on jännä kun täällä on kauan 
ollu, et kehittyy jo semmoset tuntosarvet, et tietää jo että minkätyyppisiä nää on ollu nää 
tapaukset, että tarvitaanko sitä ryhmää vai ei. (…)

Diakonissan kuvaamaa auttamis- ja verkostoyhteistyötä voidaan pitää erittäin merkittävänä: se on 
edistänyt kuntalaisten ja ammattiauttajien kohtaamista, avun tarpeessa olevien ihmisten pääsyä 
palveluiden, epävirallisen avun ja tuen piiriin sekä ehkäissyt julkisten palveluiden tarpeen lisääntymistä. 
Monet diakoniatyöntekijät toimivat erittäin määrätietoisesti ja ammattimaisesti paikallisten ihmisten 
rinnallakulkijoina ja ”palveluohjaajina”, onnistuen nostamaan erittäin vaikeissakin elämäntilanteissa 
olleita ihmisarvoiseen elämään verkostosuhteidensa avulla.

Jopa kuntaorganisaation sisällä etäällä toimivien kunnan ruohonjuuritason työntekijöiden osaaminen 
ja paikallisiin oloihin kehitetyt asukaslähtöiset toimintakäytännöt saattoivat olla tuntemattomia 
esimies- ja päällikkötasolla, eikä niihin perehtymiseen tai niiden tukemiseen ole juuri panostettu. 
Jos sektoreiden välistä verkostoyhteistyötä koordinoidaan vain keskusjohtoisesti, eivät paikalliset 
työntekijät useinkaan näe sillä konkreettista merkitystä oman alueensa asukkaiden kannalta. Kunnan 
hyvinvointistrategioiden paikallisen toteuttamisen heikkoutena on sosiaalipoliittisen johtamisen 
etäisyyden tai suoranaisen johtamisen puutteen lisäksi myös muiden sektoreiden kanssa tehtävän 
yhteistyön ja kansalaistoiminnan mahdollisuuksien huomioimisen ja resurssien puute. 

Verkostoyhteistyön johtamisen suuri haaste jatkuvasti muuttuvissa hallintorakenteissa onkin se, 
että reuna-alueilla toimivaa verkostoa ei voi johtaa kuntatasolla vaan paikallistasolla. Ja siellä missä 
verkosto on ja sitä voisi johtaa, ei välttämättä ole kunnan edustajaa, joka johtaisi. Kun julkisen 
sektorin toimijat eivät ole nykyisellään läsnä tai eivät juuri jalkaudu virastoista paikallisten ihmisten 
arkeen ja koteihin, hallitsevat auttamis- ja yhteistyöverkostoa vanhoissa kirkonkylissä usein 
diakoniatyöntekijät tai vahvojen paikallisten järjestöjen toimijat. Koska kunnallinen sosiaalitoimi ei 
ole läsnä, se ei myöskään kykene vastaamaan ”pienen sosiaalipolitiikan” mukaiseen yhteisöllisyyden 
ja kansalaisten aktivoinnin haasteeseen.

Kuten tunnettua, myös seurakunnissa taloudelliset resurssit ovat edelleen niukkenemassa. Useimmat 
haastattelemamme diakoniatyöntekijät pitivät hyvin todennäköisenä, ettei heille eläköitymisen 
jälkeen enää palkata seuraajaa. Kun tällainen paikallista auttamistyötä ja verkostoa koordinoiva 
henkilö väistyy syrjään, vaarantuu myös aktiivisten vapaaehtoisten sitoutuminen työhönsä. Kuntien 
ei siis pitäisi tuudittautua ainakaan seurakuntien toiminnan varaan.

Me ja muut:  
Pienen sosiaalipolitiikan rajat maaseutusilmälasein nähtynä

Möttösen avauspuheenvuorossaan esittelemät käsitteet pieni ja suuri sosiaalipolitiikka tuovat 
käsitteellistä selkeyttä siihen kehitykseen, jossa paikallisuus, asukaslähtöisyys ja kansalaisnäkökulma 
ovat hukkuneet yhteiskunnan ylärakenteisiin sekä suuren mittakaavan ylhäältä alas johdettuihin 
kunta- ja palvelurakenteen uudistuksiin. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen seurauksena 
sosiaalitoimen uudistaminen on tapahtunut terveydenhuollon, erityisesti erikoissairaanhoidon 
logiikalla ja ehdoilla. Kunnan sosiaalitoimen vahva asema sekä sosiaalinen eetos on hämärtynyt 
palvelutuotannon kilpailuttamisen ja asiakkuusnäkökulman korostuessa.
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Möttönen muistuttaa historiallisessa analyysissaan kunnan alun perin yhteisöllisestä luonteesta 
ja sen kansalaisyhteiskunnasta nousseista tehtävistä. Vaikuttaa siltä, että sosiaali- ja terveysalojen 
niputtamisen seurauksena kuntakentän haasteet ja tulevaisuus nähdään leimallisesti modernin 
lääketieteen ehdoilla. Tällä hetkellä vallitsevan näkemyksen mukaisesti tulevaisuuden kunta 
on sellainen, jolla on ”riittävän vahvat hartiat”, jotta sillä on rahkeita ottaa kantaakseen 
erikoissairaanhoidosta, magneettikuvauslaitteista, leikkaussaleista ja sädehoitoklinikoista 
koituvat kulut. 

Samalla kun päätösvalta on karannut sinne minne magneettikuvauslaite ja erikoissairaanhoidon 
palvelutkin on sijoitettu, paikallisten asukkaiden ja kansalaistoiminnan merkitys nähdään 
modernissa terveydenhuollossa vähäisenä muutoin kuin ennalta ehkäisevässä mielessä. 
Samalla on hukattu suurimmaksi osin se vuosisatainen perintö yhteisöllisyyteen ja identiteetin 
rakentamiseen perustuvasta kunnasta, jota Möttönen kuvaa. Nähdäksemme tämä ”uusi 
kunnallinen”, eli yhteistoiminta-alueiden tai suurten liitoskuntien kunnallinen ei tällä 
hetkellä tarjoa otollista lähtökohtaa asukaslähtöisen yhteisöllisyyden tai kansalaistoiminnan 
innostamiselle.

Möttönen kysyy tekstissään voisivatko erilaiset harrastustoimijat ja muut paikalliset yhteisöt 
olla kunnalle ne tärkeimmät pienen paikallisen sosiaalipolitiikan tärkeimmät kumppanit. 
Miellämme samoin kuin Möttönen, että ”kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminta 
vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa vähentää palvelutarvetta” ja ennalta 
ehkäisee syrjäytymisen kierteiden syntymistä. Kun hän kuitenkin jatkaa, että ”pienellä 
politiikalla voidaan rakentaa verkostoihin perustuvia yhteistyömuotoja, joilla käydään ilkeiden 
ja pirullisten ongelmien kimppuun”, on todettava, että suhtaudumme tähän suurella varauksella. 
Kunnissa saattaa toimia erilaisia kyläasiamiehiä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita,  
mutta he toimivat kyläyhdistysten, urheiluseurojen, Lionsien, Marttojen ja vastaavien 
toimintakykyisten asukasryhmien kanssa, eivät ilkeiden ongelmien ja paikallisväestöön 
kuuluvien ”hankalien tyyppien” kuten päihdeongelmaisten parissa.

Vastakohtana ilkeille ongelmille ovat kesyt ongelmat 1, jotka voidaan helposti määritellä, todeta 
ja siten myös ratkaista. Niiden rinnalla ilkeät ongelmat ovat sotkuisia ongelmavyyhtejä, joille ei 
ole yksinkertaista selitystä eikä myöskään selkeää ja suoraviivaista ratkaisua. On myös vaikeaa 
osoittaa jokin selkeä päätepiste, jolloin ilkeä ongelma olisi kokonaan ratkaistu tai milloin sen 
ratkaisemiksi aloitettu tuki voidaan kokonaan lopettaa. Ilkeitä ongelmia ei voida hallita vain 
yhden ammattikunnan tai edes yhden sektorin konsteilla. (Karinsalo 2010, 16–17.)

Esimerkiksi päihdeongelma määrittyy ilkeäksi ongelmaksi, koska siihen liittyy päihteiden 
käytön lisäksi köyhyyttä ja mitä moninaisimpia sosiaalisia, psyykkisiä ja terveydellisiä 
ongelmia. Ongelmakimpun osasten ratkaisuun liittyvät palvelut ovat pirstaloituneet monille eri 
hallintosektoreille eri ammattikuntien hoidettavaksi sillä seurauksella, että syrjäytymiskierteessä 
olevat ihmiset eivät osaa tässä labyrintissa suunnistaa. (Murto 2007, 135–140.) Näin syntyy tilaus 
paitsi sektoreiden väliselle yhteistyölle, myös kokonaisvaltaiselle ja molemmin puoleiseen 
luottamukseen perustuvalle pitkäjänteiselle ja luottamukseen perustuvalle työskentelyotteelle 
jollaista on toteutettu muun muassa Lähipalveluhankkeen Hämeenlinnan osahankkeen 
käynnistämässä verkostoyhteistyössä, vertaisryhmätoiminnassa ja Hämeen Sininauhan 
tuottamassa sosiaalisen isännöinnin palvelussa (ks. myöhemmin tässä puheenvuorossa).

1  Markku Sotarauta on käsitellyt hierarkkisen ja verkko-ajan ongelmien eroja väitöskirjassaan Kohti epäselvyyden hallintaa (1996). 
Sotarauta esittää siinä myös termin ”ilkeä ongelma”, joka tarkoittaa verkottunutta, dynaamista ongelmaa jota on hyvin vaikea ratkaista kokonaan, 
mutta sitä voidaan hallita verkottuneella tiedolla.
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Sellainen pieni sosiaalipolitiikka, jota Möttönen kuvaa (ks. taulukko yllä), ei riitä jo muodostuneiden 
ilkeiden ongelmien hallitsemiseen. Ilkeät ongelmat ovat todellakin niin ilkeitä, ettei niiden kohtaamista 
voida jättää vapaaehtoisten tai vertaistuen vastuulle, vaan niiden hallitsemiseen soveltuvien 
verkostojen ja yhteistyömuotojen tulee olla ammattimaisia ja vakiinnutettuja.

Vaikka kunta- ja palvelurakenteen uudistuksilla pyritään turvaamaan laadukkaat palvelut ja 
enemmän valinnanmahdollisuuksia myös ”pienten ja köyhien” kuntien kaikille asukkaille, tämä ei 
käytännössä toteudu. Suuri sosiaalipolitiikka onnistuu kyllä lisäämään jossain määrin toiminta- 
ja kulutuskykyisten kuntalaisten valinnanmahdollisuuksia myös harvaan asutulla maaseudulla. 
Hyötyjät ovat niitä, jotka tunnistavat ongelmansa, osaavat hakeutua avun piiriin, asioivat puhelimen 
ja netin välityksellä, minkä lisäksi heillä on myös varaa sekä psyykkisiä ja fyysisiä valmiuksia 
matkustaa avun ja palveluiden luo.

Pieni sosiaalipolitiikka puolestaan vastaa niihin hyvinvointia edistävien ja pahoinvointia ennalta 
ehkäisevien osallistumisen ja aktiviteettien tarpeisiin, jotka paikallinen asukkaiden yhteisö pystyy 
käsittelemään. Pienen sosiaalipolitiikan paisteeseen pääsevät ne, jotka näkevät itsensä osana paikallista 
yhteisöä (”meitä”). Tämä yhteisöllisyys on sitä, että yhteisiä nimittäjiä ja samaistumispintaa toistensa 
kanssa löytävät ihmiset yhdessä hoitavat yhteisiä asioita auttaen itseään ja toisia tämän yhteisön 
sisäpiiriin aktiivisesti hakeutuvia ihmisiä.

Suuri sosiaalipolitiikka sivuuttaa ilkeät ongelmat, koska niihin puuttumista ei pystytä – ainakaan 
lyhyellä aikajänteellä tai toimialoittain jakautuvilla kustannuslaskelmilla – perustelemaan 
talousrationaalisesti. Pieni sosiaalipolitiikka ei puolestaan kykene käsittelemään tai kohtaamaan 
niitä, koska ne eivät esiinny yhteisön sisällä vaan sen ulkopuolella. Ne ovat ”muiden” ilkeitä ongelmia. 
Siksi niiden hallitseminen ei onnistu pelkästään suurta sosiaalipolitiikkaa uudistamalla tai pientä 
sosiaalipolitiikkaa tukemalla. Tarvitaan jotain enemmän.

Omasta ilkeiden ongelmien ja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta käsin pidämme siis 
pienen sosiaalipolitiikan voimaan kohdistuvaa odotusta ylioptimistisena. Jotta päästään lähemmäs 
sitä monin tavoin paikallisyhteisöstä ulossuljettujen ihmisten joukkoa, johon tarkastelumme tässä 
puheenvuorossa pääosin kohdistuu, tulee kunnan edustajien joukkoon lisätä ainakin työvoimahallinto, 
kuntoutustoiminta ja muut työllistämisen toimijat. Erityisesti haluamme alleviivata sellaisten 
vahvojen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen alueellisen läsnäolon merkitystä, jotka ovat onnistuneet 
luomaan luottamuksellisen suhteen kunnan sosiaalipalveluista vastaavan organisaation suuntaan. 
Tällaisissa järjestöissä toimii koulutettuja ammattilaisia vertaistukea ja osallistumismahdollisuuksia 
tarjoavan vapaaehtoistoiminnan rinnalla.

Pieni sosiaalipolitiikka
 �paikallisuus 

 � hajautettu, alhaalta ylös -ohjaus

 � yhdistelmäetu

 �suora demokratia 

 �yhteisöllisyys 

 � aktivointi, auttaminen

 �kansalaisuus

 �verkostoituminen ja vuorovaikutus

Suuri sosiaalipolitiikka
 �suuret palvelujärjestelmät

 �keskitetty, ylhäältä alas -ohjaus 

 �mittakaava etu (suuruuden ekonomia)

 �kattavuus, peittävyys

 �edustuksellinen demokratia

 �järjestämisen ja tuottamisen erottaminen

 � tuottavuus, tehokkuus

 �lakisääteisyys

 �markkinoiden hyödyntäminen

 � asiakkuus
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Ilkeät ongelmat, auttamisyhteistyön kuormittavuus  
ja sosiaalinen eetos

Se on ihan sama ongelma, sen mä oon huomannu, diakoneilla, kotihoidolla plus kaikilla 
muillakin, alkoholistien koteihin ei mennä, se on tosi korkee kynnys sinne mennä. 
(Järjestötyöntekijä)

Kuten haastattelusitaattikin kertoo, päihdeongelmaiset ovat myös sosiaali- ja terveysalojen 
ammattilaisille ”vaikea ryhmä” ja ”haastavaa väkeä”. Näiden ihmisten luottamuksen saavuttaminen, 
auttaminen ja elämäntilanteen parantaminen vaatii ensinnäkin paljon aikaa. Se vaatii myös 
pitkäjänteistä työstämistä ja erityisosaamista. Alkoholistit, sekakäyttäjät ja ihmiset, joilla 
päihdeongelmaan yhdistyy esimerkiksi erilaisia mielenterveysongelmia, ovat niin aikuissosiaalityölle, 
perusterveydenhuollolle, kotihoidolle kuin seurakuntien diakoniatyöntekijöillekin ilkeä ongelma. 
Päihdeongelma määrittyy ilkeäksi ongelmaksi, koska siihen liittyy päihteiden käytön lisäksi 
mitä moninaisimpia sosiaalisia, psyykkisiä ja terveydellisiä ongelmia sekä hyvin usein köyhyyttä. 
Moniongelmaisuuden käsittely on vaikeaa yleisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille, mutta 
kokonaisvaltaisen työskentelyn edellytykset ovat viime aikoina toiminnan tehostamisvaatimusten 
vuoksi vaikeutuneet myös erityispalveluissa. (Murto 2009, 15.)

Ritva Karinsalo (2010, 17–18) toteaa, että monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan 
sellaista lähestymistapaa, jota määrittävät voimavarakeskeisyys, verkostoituneisuus, sektorirajojen 
ylittäminen ja dialogisuus. Syrjäytyneisyyttä, köyhyyttä, päihdeongelmaa tai pitkäaikaistyöttömyyttä 
purkamaan on käytävä usealta suunnalta, sektorirajat ja asiantuntijakeskeisen toimintatavan 
periaatteet ylittäen.

Ilkeiden ongelmien vaikeus ja niiden hallintaan saamisen haasteellisuus eivät silti ole ainoa 
syy siihen, että näiden hankalien tyyppien auttaminen on vaikeaa. Niistä kärsivien ihmisten 
auttamiseen liittyvää työtä voidaan pitää inhimillisesti katsoen hyvin vaikeana, jopa likaisena 
ja vaarallisena työnä (Karinsalo 2010, 17). Kohtaamistilanteissa syntyvän käyttäytymisen taustalla 
ovat ihmisten inhimilliset tunteet ja tuntemukset. Esimerkiksi pelko tai inho voi romuttaa 
mahdollisuudet sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Se voi estää neuvottelut, välittämisen ja 
auttamisen; johtaa ylipäätään välinpitämättömyyteen. Pelon ja epävarmuuden tuntemuksiin 
kohtaamistilanteissa on kuitenkin mahdollista reagoida kehittämällä omia taitojaan ja 
toimintatapojaan, kouluttautumalla. Myös omat elämänkokemukset vaikuttavat siihen miten 
auttajat suhtautuvat ilkeisiin ongelmiin. (Koskela 2009, 103.) Verkostoyhteistyö, eri toimijoiden 
asiantuntemuksen hyödyntäminen ja aivan konkreettisesti hankalien asiakkaiden kohtaaminen 
yhdessä mahdollistaa pelon ja epävarmuuden voittamisen auttamistyössä. Päihde- ja 
mielenterveysjärjestöjen työntekijät ja kokemusasiantuntijat voivat toteuttaa esimerkiksi etsivää 
työtä ja toimia luottamussuhdetta edistävinä välittäjinä viranomaisten ja haastavien asiakkaiden 
välillä.

Myös heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien ihmisten julkisin varoin tuotetusta auttamistyöstä 
käytetään nykyisin sellaisia käsitteitä kuin suorite, tuotekehitys ja tulostavoitteet. Nämä määreet ovat 
suorastaan absurdeja, kun toiminnan pyrkimys on elämäntilanteen kokonaisvaltainen parantaminen, 
hyvinvoinnin lisääminen ja kärsimyksen lievittäminen – tai äärimmilleen vietynä hätääkärsivän 
ihmisen heitteellejätön estäminen ja ihmisarvoiseen elämään palauttaminen. (Murto 2009.) Julkisen 
sektorin alettua ulkoistaa palveluiden tuotantoa yrityksille ja järjestöille, kolmannesta sektorista on 
tullut osittain julkisen sektorin jatke. ”Uusi kolmas sektori” ei voi enää perustua vapaaehtoisuudelle, 
intressi- ja identiteettipolitiikalle tai kansalaisyhteiskunnan aseman vahvistamiselle (Huotari, Pyykkönen 

& Pättiniemi 2008). 

Järjestöjen merkitys kaikkein huono-osaisimpien ja hankalimmista ongelmista kärsivien 
”palveluareenoina” on kasvanut sitä mukaa, kun julkinen sektori on ulkoistanut niihin liittyviä 
palveluita. Tässä puheenvuorossa käsiteltävä järjestöissä tehtävä sosiaalityö onkin pääosin sellaista 
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ammatillista työtä, jota tehdään kunnan tilaamana palveluna yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 
Näin myös järjestöjen sosiaalityön asiakaskäytännöt ovat riippuvaisia julkisen sektorin (tilaajan) 
linjauksista ja tavoitteista. Tutkimukseen osallistuneiden järjestötyöntekijöiden taustaorganisaationa 
toimii kristillinen päihdejärjestö, joten kristillisyys ja myös henkilökohtainen sitoutuminen 
kristilliseen arvopohjaan yhdistää heitä ja seurakunnan työntekijöitä.

Seuraavassa haastatteluotteessa aikuissosiaalityön työpareina työskentelevät päihdejärjestön 
lähipalvelutyöntekijät 2 kuvaavat oman työnsä luonnetta.

1:  [Tässä työssä] Sun pitää ihan oikeesti kohdata ihmiset, hänen ongelmat,  
ja mennä siellä kotonakin käymään, käydä kattoon se tilanne paikan päällä  
että mikä siellä on (…) minä sitten kerron heille mikä se tilanne on.

PK: Eli (menet) tekemään tavallaan sen likasen työn niin sanotusti?

1:  Kyllä, juuri niin. (…) Tässä ei voi olla kauheen hienohelma eikä tiukkapipo,  
kyllä tää tarvii vähän semmosta rennompaa meininkiä. Ja sitten sitten vielä 
semmosta että se pystyy jättämään työt tänne työpaikalle eikä vie kotia,  
kyllä se pittää tietyntyylinen olla.

2:  Ja silti täytyy olla, vaikka tässä on tietty herkkyys, täytyy olla, mutta täytyy myös olla 
jämäkkä ja pystyä vetämään niitä rajoja. Ja sitten tässä on nopeet johtopäätökset, 
nopeet ratkasut, on tultava ihan… (…)

2:  Yleisesti ottaen tää meijän työtilanne on ollu ihan kaoottinen tän viimesen vuoden, 
ja tuota, on koko ajan semmosta hakemista. Elikkä mää ainakin koen että tarvis 
edelleen enemmän tukea. (…)

2:  Niin, ja meillä kumminkin on hurjan vaikeat asiakkaat (…)  
niin kyl se on raskasta välillä.

1:  Mulla on kans semmonen aavistus, että täällä olevat ihmiset ei tiedä, 
kuinka raskasta se meijän työ on, mulle on semmonen kuva tullu tässä. (…)  
Ei tiiä koskaan mitä kotona on vastassa.

2:  Huonointa palkkaa nostetaan (nauraa). (…) Me ollaan talonmiehiä, me ollaan 
psykologeja, me ollaan lääkäreitä ja me ollaan sairaanhoitajia, me ollaan maalareita, 
me ollaan siivoojia, me ollaan kokkeja, se on niin laidasta laitaan… velkaneuvojia, 
poliiseja melkein välillä (kuivaa naurua), siis niinku silleen, pienellä huumorilla 
höystettynä. (…)

1: Tuholaistorjuja, kun siivotaan asuntoa. (…)

2:  Mulla ittelläni niinkö koko ajan sit se että oikein miten tää vuosi, miten ens vuosi, 
jatkuuks tää? Mitä sitten?

1:  Mm, tää jatkuvuus tietenkin, että jos se kaupungin rahotus loppuu niin täähän 
loppuu kokonaan, vai alkaako sitten minkälaisena palveluna, mutta kyllä se vaan 
loppuu. (…)

1: Tää on tärkee, ois, mutta se on vaan se raha joka aina tässä vaan ratkasee. 

2:  Niin, mutta toisaalta se on hyvin pieni raha mikä tähän laitetaan, että se tulee 
montaa kautta sitten moninkertasemmaksi jos tätä ei oo, ehkä, tai todennäkösesti.

2  Haastatteluote on kooste kahden työntekijän yhteishaastattelusta. PK on haastattelija Päivi Kivelä,  
haastateltavien puheenvuorot on erotettu toisistaan numeroilla 1 ja 2.
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Haastattelukatkelma kuvaa osaltaan työntekijöiden kokemusta työn kuormittavuudesta ja siitä 
tavasta, jolla julkinen sektori ulkoistaa kaikkein hankalimpien asiakkaiden kohtaamisen, ihmisistä 
välittämisen, likaisen ja osin vaarallisenkin työn kolmannelle sektorille sitoutumatta sen jatkuvuuteen 
pidemmällä tähtäimellä. Lisäksi kolmannen sektorin työntekijät tekevät työnsä vaativuustasoon 
nähden pienellä palkalla, huonoilla työehdoilla ja työnsuojelullisesti haastavissa olosuhteissa 
asiakkaiden kotona. Kaikki tämä heijastuu heidän työssä jaksamiseensa ja työssä sitoutumiseensa (ks. 

myös Ruuskanen, Selander & Anttila 2013).

Kuten on käynyt ilmi, ilkeät ongelmat ovat ongelmakimppuja, joiden olemassaolo synnyttää 
tilauksen paitsi sektoreiden väliselle yhteistyölle, myös kokonaisvaltaiselle ja molemmin puoleiseen 
luottamukseen perustuvalle pitkäjänteiselle työskentelyotteelle. Erityisesti kun puhutaan ilkeistä 
ongelmista kärsivistä ihmisistä, järjestöjen ja seurakuntien yhteisöllinen toiminta täydentää 
kunnallista palvelutuotantoa reuna-alueilla ja paikkaa vallitsevan suureen sosiaalipolitiikan aukkoja. 

Vaativaa ja kuormittavaa päihdetyötä, ja mielestämme aivan erityisesti liikkuvien, kotiin vietävien 
palveluiden parissa työtään tekevillä, täytyy olla vahva usko työn merkitykseen, samalla kun heiltä 
vaaditaan myös aivan erityistä varautumista pettymyksiin ja muutoksen hitauteen. Silti myös 
heidän työtään on viety markkinakontekstiin, vaadittu tuotteistamista sekä kaiken aikaa enemmän 
tehoa ja tuloksellisuutta. Päihdetyötä tekevät ruohonjuuritason työntekijät hakevat vastavoimaa 
ja jaksamista työhönsä työn taustalla vaikuttavista arvoista ja eetoksesta. (Murto 2009, 11–13.) Tästä 
tilaajaorganisaatio ei maksa erillistä korvausta. Työntekijät tuovat esille, että loputtoman pitkälle työn 
eetos ei heitä kannattele, vaan pohdinnat oman jaksamisen rajoista ovat jatkuvia. Tuen saatavuuden 
ja paikallisten verkostojen toimivuuden edellytyksenä pidemmällä tähtäimellä on, että kunta sitoutuu 
mahdollistamaan esimerkiksi parempaa jatkuvuutta työsuhteille palveluntuottajansa organisaatiossa. 
Tällä voidaan turvata työhönsä motivoituneen ja sitoutuneen ammattitaitoisen henkilökunnan 
pysyvyyttä myös jatkossa.

Viimeisessä alaluvussa käsittelemme tarkemmin Lähipalveluhankkeen Hämeenlinnan osahankkeessa 
ja Hämeen Sininauhassa kehitetyn paikallisen toimintamallin sisältöä ja merkitystä maaseudun 
asukkaille erityisesti sosiaalityöntekijöiden kuvaamana. Hämeenlinnan kaupungin, päihdejärjestön 
ja seurakunnan kesken tehtävä verkostoyhteistyön ja ”yhteisösosiaalityön” perustana on eri sektoreilla 
toimivien työntekijöiden vahva ammatillinen osaaminen sekä heidän taustaorganisaatioidensa 
erilaiset, toisiaan täydentävät vahvuudet, tehtävät ja keskinäinen arvostus. Yhtäältä on kyse kunnan 
tilaamasta lähipalvelusta, mutta siihen yhdistyy myös järjestöille perinteisiä vertaistuen ja osallisuuden 
lisäämisen elementtejä. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi kunnalla on oltava keskeinen rooli 
paikallisessa verkostossa, joka kuitenkin kuntakentän muutoksen seurauksena on käytännössä jotain 
muuta kuin kunnallinen verkosto.

Ilkeät ongelmat, liikkuvat lähipalvelut ja  
verkostoyhteistyön lupaus maaseudulla

Heikossa asemassa oleva ihminen on pudonnut palveluiden piiristä ja osallisuudesta. 
Hänen sosiaaliset suhteensa ovat kaventuneet ja hänen psyykkinen, sosiaalinen, fyysinen 
sekä taloudellinen hyvinvointinsa on heikentynyt. Hän ei saa eikä saavuta tarvitsemiaan 
palveluita. Heikossa asemassa oleva ihminen on menettänyt vaikutusmahdollisuutensa ja 
sosiaalisen toimintakykynsä. (Juntunen 2012, 9.)

Kun ilkeiden ongelmien hallintaan liittyvät palvelut ja muut tukimuodot ovat pirstaloituneet 
kunnan monille eri hallintosektoreille ja muille toimijoille eri ammattikuntien hoidettavaksi, 
seurauksena on, että syrjäytymiskierteessä olevat ihmiset eivät osaa tässä labyrintissa yksin 
suunnistaa vaikka asuisivat palveluiden ja osallistumismahdollisuuksien äärellä kaupunkien 
keskustoissa. (Murto 2007, 135–140.) Maaseutunäkökulmasta valtavan suuri saavutettavuusongelma 
ovat lisäksi pitkät etäisyydet ja vaikeat kulkuyhteydet – sen lisäksi, että kuntien taloudellisen 
ohjauksen kiristyttyä erityispalveluiden saatavuus on paikoin hyvin heikkoa.
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Sektoreiden välisestä yhteistyöstä saadaan hyötyä kaikkialla, mutta tutkimushankkeemme 
kokemusten perusteella voidaan todeta, että erityisen kipeä tarve sille on harvaan asutulla 
maaseudulla. Eri osapuolten pitkäjänteisestä yhteistyön rakentamisesta on hyvänä esimerkkinä 
Sininauhaliiton toteuttaman Lähipalveluhankkeen Hämeenlinnan osahankkeessa jatkokehitelty 
”kotiin vietävä” sosiaalisen isännöinnin palvelu sekä siihen liittyvä verkostoyhteistyö.

Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeessa lähdettiin ajatuksesta, että erityisesti heikossa asemassa olevat 
ihmiset, kuten päihde- ja mielenterveysongelmaiset, yksinäiset vanhukset, pitkäaikaistyöttömät, 
asunnottomat ja vammaiset tarvitsevat tukea ja ohjausta selvitäkseen kunta- ja palvelurakenteen 
uudistuksista. Hallinto ja palvelujärjestelmä voi organisaatiomuutosten jälkeen näyttäytyä kunnan 
työntekijöille itselleenkin hyvin sekavana. Muiden toimijoiden ja kuntalaisten kokemus puolestaan 
on usein, että palveluiden saatavuus ja saavutettavuus heikkenee. Riittävä tieto palveluista ei välity 
reuna-alueiden kuntalaisille asti, varsinkaan jos ihmisellä ei ole sähköiseen internetasioimiseen ja 
tiedonhakuun liittyviä valmiuksia. Tämän lisäksi kaikkein heikoimmassa asemassa olevat tarvitsisivat 
jatkuvaa henkilökohtaista apua ja ohjausta aivan perusasioissa, kuten raha-asioiden hoitamisessa, 
asumisessa, puhtaudessa sekä terveydestä ja riittävän ravinnon saannista huolehtimisessa.

Vastauksena tähän tarpeeseen Hämeenlinnan seudulla toimii lähipalvelumalli, jossa kristillinen 
päihdejärjestö Hämeen Sininauha, Hämeenlinnan kaupunki ja seurakunta tekevät yhteistyötä 
kunnan reuna-alueilla (ks. Juntunen 2012). Toimintamallia on kehitetty alusta alkaen juuri kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tarpeista käsin heidän omassa elinympäristössään 
toteutettavaksi ja kotiin vietäväksi palveluksi. Lähipalvelumallin historia ulottuu aikaan 
ennen ”uutta-Hämeenlinnaa”, eli entisen Lammin kunnan perusturvan toimintaan. Lammin 
kunnan silloinen perusturvajohtaja näki, että erikoissairaanhoidon kuluissa voidaan säästää 
merkittävästi kotiuttamalla pitkään laitoshoidossa olleita mielenterveyskuntoutujia avohoitoon 
ja järjestämällä heille riittävät kotiin vietävät tukipalvelut. Näistä lähtökohdista käynnistettiin 
yhteistyö Hämeen Sininauhan kanssa, joka alkoi tuottaa sosiaalisen isännöinnin palvelua. 
Järjestötyöntekijän taustatiiminä ja työnohjaajina toimi sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisia 
kunnasta ja seurakunnasta. Hankemuotoisena käynnistynyt lähipalvelutoiminta vakiintui 
Lammin ja Tuuloksen kunnissa hyvien tulosten myötä. Yhteistyökumppaneiden luottamuksen ja 
vahvan alueellisen aseman saavuttanut päihdejärjestö on onnistunut neuvottelemaan toiminnan 
jatkuvuudesta myös vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen aina vuoden sopimuksen kerrallaan.

Voidaan todeta, että Hämeenlinnan kaupungin sosiaalitoimessa ja tilaajaorganisaatiossa oli 
kuntaliitoksen siirtymävaiheessa sellaista näkemystä ja tietämystä, joka huomioi myös reuna-
alueilla asuvien huono-osaisten ihmisten tarpeet. Palvelumalli nähtiin juuri sellaiseksi, mitä 
tarvittiin turvaamaan myös näiden pitkien matkojen ja huonojen kulkuyhteyksien päässä asuvien 
kuntalaisten oikeudet. Tunnistettiin ja tunnustettiin kunnan vastuu tilanteessa, jossa uudistunut 
palvelujärjestelmä selvästi vaati kuntalaisilta sellaisia resursseja ja sellaista omatoimisuutta, jota 
kaikkein heikoimmilla ei ole. Myöhemmin sosiaalisen isännöinnin lähipalvelumallia on levitetty 
muillekin Hämeenlinnaa ympäröiville reuna-alueille.

Lisäulottuvuuksia Hämeen Sininauhan lähipalvelumalli sai Lähipalveluhankkeen myötä. 
Uudenlaista toimintaa käynnistyi yhteistyössä kunnan ja seurakunnan kanssa erityisesti Kalvolan 
alueella. Hanketoiminnan tuloksena (2009–2011) koottiin ruohonjuuritason yhteistyöverkosto ja 
kehitettiin edelleen paikallisista tarpeista nousevia toimintamuotoja. Alkuvaiheessa päihdejärjestön 
toteuttamalla etsivällä työllä onnistuttiin tavoittamaan palvelujärjestelmästä syrjään pudonneita, 
ohjaamaan heitä olemassa olevien palveluiden piiriin ja parantamaan heidän elämäntilanteitaan. 
Järjestön lähipalvelutyöntekijä (sosiaalinen isännöinti), kunnan sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen 
sairaanhoitaja sekä diakoniatyöntekijä kokoontuvat kerran kuussa yhdessä suunnittelemaan 
paikallista yhteistyötään ja keskustelemaan paikallisten ihmisten avun tarpeista ja auttamistyön 
eteenpäin viemisestä. Keskeinen osa Kalvolassa kehitettyä lähipalvelumallia on vertaistukea 
ja osallisuutta tukeva kahvila- ja ruokailutoiminta (Lähimmäiskahvila), jonka suunnitteluun 
myös lähipalvelun asiakkaat osallistuvat. Kokoontumisten ohjelmassa on ollut muun muassa 
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terveysneuvontaa ja pienimuotoisia retkiä. Lisäksi kahvilatoiminta mahdollistaa kevyemmän 
sosiaalialan ammatillisen tuen ja ohjauksen pitkäkestoisen jatkumisen myös niille, jotka eivät 
ole varsinaisessa asiakassuhteessa kristillisen päihdejärjestön lähipalvelutyöntekijään. (Juntunen 

2012, 11.) Kahvilatoiminta on Kalvolasta levinnyt myös alkuperäisen sosiaalisen isännöinti -mallin 
syntysijoille Lammille.

Järjestön päihdetyöntekijän työparina toimiva sosiaalityöntekijä kuvaa seuraavassa haastatteluotteessa 
harvaan asutun maaseudun erityiskysymyksiä ja lähipalvelutoiminnan merkitystä asiakkailleen.

Se oli heti huomattavissa miten hirveen paljon siis tämä kaupunkiliitos teki sitä, että ei 
oo työkkäriä, meillä ei oo poliisia, ei oo mitään valtion virastoa meillä. Ja nää meijän 
heikoimmassa asemassa olevat ihmiset menetti sen palvelun. (…) Ennen oli kunnanvirasto, 
sinne ihmiset tuli ja tapas aina jonkun ihmisen, jos ei muita niin sit aina meijän 
etuuskäsittelijän, eli toimistoihmisen. Sit kun siirryttiin kaupunkiin niin ovi meni lukkoon 
ja tuli ajanvaraus, sossulla on ollu ajanvaraus tietysti kautta aikojen, mut et tapas jonkun 
kuitenkin. Ja saatto tulla siihen eteiseen niinku istuun, että jos jonkun näkis ja sais jonkun 
asian toimitettua. (…) Must se oli aika suuri kulttuurinmuutos. Kyllä mä ymmärrän ne 
perustelut että miksi, mutta sillain asiakkaat siinä menetti. (…) Ei sossut voi ottaa yhtään 
enempää (asiakkaita), mut et ois edes joku, että ne pääsis jättään sen asiansa tai tapaamaan 
jonkun edes joka nyt vähän tietäis.

Sosiaalityöntekijä kertoo, miten kaupunkiliitoksen jälkeen lukuisat ihmiset eivät kyenneet enää 
hoitamaan toimeentulotukiasioitaan, kun asioinnin käytännöt muuttuivat eikä henkilökohtaista 
palvelua omalla alueella siirtymäaikana ollut lainkaan saatavilla. Ylipäätään uudenlaisiin ajanvaraus- 
ja vastaanottokäytäntöihin oli totuttelemista. Asiakkaat oli ”kulttuurinmuutoksen” yhteydessä 
systemaattisesti opetettava uusiin sosiaalityön käytäntöihin. Osa ei oppinut ja tipahti palveluiden 
ulkopuolelle. Osa pystyi hakeutumaan diakoniatyöntekijän vastaanotolle, mutta joillain alueilla 
esimerkiksi Lähipalveluhankkeen aikana syrjään pudonneita ihmisiä ”putkahteli esiin”, kun heitä 
alettiin etsiä. Tilanteessa oli siis selkeä tilaus etsivälle ja jalkautuvalle työlle, sosiaalialan ammattilaisten 
kotikäynneille, neuvonnalle ja henkilökohtaiselle asiointiavulle.

Kun se vaan on ihmisillä se linja-autoon meneminenkin (vaikeaa), ja että sä tulet tänne 
(kaupunkiin), ja sun pitäs täällä johonkin mennä. Ei, siis se on niin uskomatonta että ei tää 
Hämeenlinna oo (reuna-alueiden asukkaille) semmonen paikka, ei heillä oo ollu mitään 
tarvetta aikasemmin asioida kaupungissa. Se on ihan kauhee jos mä yritän heille neuvoa 
missä on A-klinikka täällä, missä jäät bussissa pois. Eihän sitä palvelua, en mä vois lähteä 
heitä kuljettaan! (…) Et tavallaan niillä on niin ääretön se luottamus ja tarvis johkun 
asioiden hoitajaan. (…)

Käytännössä jotkut A-klinikan käynnit on ollu hankalia toteuttaa, ja sitten (järjestötyöntekijä) 
on käyny kotikäynnillä, mut se on ollu määräaikanen juttu, et niinku tavallaan se kriittisin 
vaihe sitten ohitte. Ja sit siinä mielessä, kun ihmisille tulee hätä, mä oon ihan varma että 
(järjestötyöntekijä) on A-klinikalle esimerkiks ohjannu, saattanu varata aikoja semmosillekin 
ihmisille, jotka ei oo tän palvelun piiris. (…) Eli tavallaan sitten hän pystyy kertoon asioita 
siellä ja ohjaa ihmisiä, ja sit tavallaan se semmonen epävirallinen niinku leviää. (…)  
Et sillai mää aattelen että (järjestötyöntekijä) on meijän kenttätyöntekijä! (…)

Sillä tavalla ajattelen, että nyt tämä työskentelytapa, kun oon tehny yksin töitä (…) niin 
täähän on tavallaan tää Sininauhan työ, niin työrukkanen mulle, koen sen erittäin hyvänä. 
Että eihän mulla oo sillä tavalla työparia, kun ei oo sosiaaliohjaajaa, tuolla maalla. (…)  
Ei olisi mahdollisuutta mennä ihmisten koteihin, tavata ihmisiä sillä tiheydellä millä ja sillä 
semmosella intensiteetillä millä nyt sitten tää tukihenkilö, tää sosiaalinen isännöinti toimii 
täällä. (…) Ja sillä tavalla niin kun hänet tunnetaan, ja hänelle voi mennä puhumaan ihan 
eri tavalla, hän on tavotettavis, kaverit tietää että koskas se (järjestötyöntekijä) tulee ja sitten 
kuitenkin (vertaisryhmätapaamisessa) voi viimestään kysyä jotakin. (…)
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Ja kyllä mä toisaalta ajattelen sillai, että tää on mulle sellanen työkalu (…)  
Et sit tavallaan kun mä tiedän et sit se kantaa se apu, et nyt maksetaan vuokrat, mut se 
tarkottaa et sä otat nyt tän isännöinnin ettei olla kohta sitten samassa tilanteessa. (…)

Monimutkaiset ilkeät ongelmat edellyttävät ensinnäkin toimijoita, joiden toimintaeetoksessa 
korostuvat voittoa tavoittelemattomuus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus (Murto 2009, 16). 
Kokonaisvaltaisen, moniammatillisen päihdetyön ja verkostoyhteistyön toteutumisen kannalta on 
lisäksi tärkeää, että lainsäädäntö – kuten myös kuntien hyvinvointipolitiikka – mahdollistaa eri 
sektoreilla toimivan palvelujen tilaajan ja palvelujen tuottajien pitkäjänteistä yhteistyötä. Silloin 
verkostoyhteistyössä voivat yhdistyä paikallisten tarpeiden tunnistaminen, ehkäisevä toiminta, 
palvelujen tuottaminen, asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja moninainen kehittämistyö.

Kunnallisen hyvinvointi- ja sosiaalipolitiikan sisältöjen tulee olla ensisijaisesti ihmisten arkisista 
avun ja tuen tarpeista nousevia sekä kaikkien kuntalaisten yhtäläistä ihmisarvoa kunnioittavia. 
Ilkeät ongelmat eivät hoidu keveillä keinoilla. Siksi kunnan sosiaalitoimen julkisen hallinnon 
edustajana pitää palata paikalliseksi toimijaksi ja edistää omalla toiminnallaan asukaslähtöisen 
kansalaistoiminnan ohella paikallista ammattimaista verkostoyhteistyötä.

Ajattelen, että tuolla meillä maalla, kun meillä ei ole mitään klubitaloja, meillä ei oo mitään 
ryhmiä, meillä ei oo semmosia mihin me ihmisiä ohjattais, niin mä ajattelen, että on ihanaa 
että on joku palvelu mitä voi sanoa, että olis tämmöstä palvelua. Kun eihän siellä oo mitään. 
Siellä on kyllä eläkeläisten ryhmät ja nää tämmöset tavan, semmosille ihmisille, jotka osaa 
toimia ja osallistuu, mutta ei oo mitään [näille, tälle kohderyhmälle]. Jotenkin on ihan upee 
että on. (…) Ja sitten on mun mielestä hieno asia se, että tilaaja on, tilaaja on huomannu 
että tätä palvelua tarvitaan ja että reuna-alueilla pitää olla, että me ei voida sanoo et menkää 
sinne palveluiden piiriin keskustaan, vaan että myöskin jotakin palvelua on niin kun siellä 
alueella. (Sosiaalityöntekijä)
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PROFESSORI VUOKKO NIIRANEN, SOSIAALIHALLINTOTIEDE, 
SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN LAITOS, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO / KUOPION KAMPUS 

Kokonaisvaltainen  
sosiaalipolitiikka kunnassa  
– miten johtaa,  
miten oppia johtamaan? 

Käsittelen tässä artikkelissani kunnallisen sosiaalipolitiikan johtamista ja  
siihen heijastuvia tekijöitä. 2010-luvulla johtajat tekevät työtään monien 
kansallisten, kansainvälisten ja paikallisten muutosten ja uudistusprosessien keskellä.  
Tarkastelen aluksi johtamisen alaa ja kohdetta kunnan perustehtävien  
sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan erilaisten tehtävien kautta. 

Artikkelin toisessa luvussa käsittelen johtajan työhön heijastuvia ilmiöitä meneillään 
olevien uudistusprosessien ja kunnallisen toimintaympäristön näkökulmasta.  
Lisäksi pohdin johtamistyön edellytyksiä johtajan verkostojen ja johtajana olemisen 
kautta. Lopuksi kokoan yhteen kunnallisen sosiaalipolitiikan johtamisen ja 
johtajana oppimisen osatekijöitä. 

Artikkelin taustalla ovat ne ajatukset ja tieto, joita yhdessä Aulikki Kananojan 
ja Harri Jokirannan kanssa kokosimme kirjoittaessamme vuonna 2008 kirjaa 
kunnallisesta sosiaalipolitiikasta. Nyt, yli viiden vuoden kuluttua voi vain todeta, 
että aika kuluu nopeasti ja monet asiat ovat muuttuneet kokonaan – ja kuitenkin, 
monet asiat ovat ainakin ilmiötasolla pysyneet samanlaisina ja ehkä syventyneetkin, 
vaikka niiden näkyvä muoto onkin muuttunut.
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 Kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan ja sen johtamiseen kohdistuvat lukuisat meneillään olevat, 
peräk-käiset ja rinnakkaiset uudistukset. Samoin siihen vaikuttavat monet kansalliset 

ja kansainväliset muutosprosessit. Johtajan työn kohteena ovat yhtä aikaa sekä aikaisemmat, 
entuudestaan tutut asiat ja ilmiöt, että uudet, toisinaan vaikeammin havaittavat asiat. Johtaja tekee 
työtään yhä useammin erilaisissa verkostoissa. Toimintaverkoston eri osapuolilla voi olla yhtäläiset 
näkemykset työn ta-voitteista – tai näkemykset voivat olla toisilleen vastakkaisia. Johtamisen 
monialaisuus näkyy sosiaali- ja terveyspalveluissa, mutta mitä johdetaan, kun johdetaan kunnallista 
sosiaalipolitiikkaa? 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan ala ja kohde johtamisen näkökulmasta

Kuntatasolle kohdistuvat yhteiskunnalliset muutokset ja monet hallinnon reformit edellyttävät, 
että myös johtaminen uudistuu. Kyse ei ole vain johtamisjärjestelmän, työelämän tai johtajan 
kykyjen uudistumisesta, vaan laajemmasta johtamisosaamisen, työtä koskevien ajattelutapojen ja 
tietoperustan perustavanlaatuisesta uudistamisesta (Stenvall & Sihvonen 2011, 274; Hakari 2013). Poliittisen 
ja toiminnallisen johdon vuorovaikutukseen odotetaan uusia toimintatapoja, keskustelevuutta ja 
uudenlaista kumppanuutta (Niiranen, Joensuu & Martikainen 2013). 

Toimintaympäristössä tapahtuvat ennakoidut tai yllättävät muutokset näkyvät sekä 
kuntaorganisaatiossa, sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatioiden sisällä, kuntalaisten ja palveluja 
käyttävien asiakkaiden elämässä, että alueen elinkeinoelämässä, samoin kuin kunta-valtio -suhteissa. 
Talouden toisiaan seuraavat taantumat ja niiden vaikutukset konkretisoituvat hyvinvointipalveluihin 
kohdistuvissa odotuksissa, sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöissä, kansalaisten elämässä ja 
palvelujen johtamisessa sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Kaikki nämä edellyttävät sekä 
johtajilta että poliittisilta päättäjiltä herkkää reagointia, responsiivisuutta ja uudenlaista kunnallista 
sosiaalipolitiikkaa. (Niiranen, Puustinen, Zitting & Kinnunen 2013.) 

Kokonaisvaltaisen sosiaalipolitiikan johtaminen kunnassa on laajempi asia kuin sitä johtavan 
henkilön ammattinimike tai poliittisessa päätöksenteossa toimivan monijäsenisen toimielimen 
tai lautakunnan nimi. Jos asiaa katsotaan maamme kuntien organisaatiokaavioiden kautta, 
peruspalveluista vastaavien toimialojen nimikkeiden ja tehtäväalueiden kirjo on laaja, monialainen 
ja usein aivan uudella tavalla rakentunut. Elämänkaarimallin tai monialaisten palvelurakenteiden 
mukaisesti muodostettujen organisaatioiden toiminnan tavoitteet kohdistuvat – uudenlaisista 
nimistä riippumatta kuitenkin usein sellaisiin asioihin, joita olemme tottuneet yhdistämään moniin 
eri asioihin, sosiaalipolitiikan ohella terveyspolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, talouspolitiikkaan, 
työvoimapolitiikkaan, aluepolitiikkaan, poliittiseen päätöksentekoon, hyvinvointiin ja kuntalaisten 
elämänhallintaan (esim. Niiranen, Puustinen, Zitting & Kinnunen 2013). Kunnallinen sosiaalipolitiikka on 
siis syytä nähdä mieluummin kuvion 1 osoittamalla tavalla laajasti kuin vain suppeasti, esimerkiksi 
menoeränä (Kuvio 1.).
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Kunnallisen sosiaalipolitiikan tavoitteet voidaan johtaa lainsäädännöstä, kunnan demokraattisen 
toimintajärjestelmän perusteista, asukkaiden hyvinvoinnin tavoitteista sekä näitä ohjaavista 
arvolähtökohdista. Lainsäädännön ohella kunnallista sosiaalipolitiikkaa muokkaavat ja siihen 
vaikuttavat yhä selkeämmin sekä kansainväliset että kansalliset talouden ja politiikan kehityslinjat 
ja ratkaisut. Suomen Perustuslain (731/1999) mukaan kunnallinen itsehallinto perustuu kunnan 
asukkaiden – ei siis kunnan – itsehallintoon (121§). Kunnan perustehtävä on Kuntalain (519/2007) 1§ 
1 momentin mukaan ”pyrkiä edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan”. 
Laajasti ymmärrettynä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti 
ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä ja niitä koskevia ratkaisuja. 2010-luvulla kunnissa puhutaan 
yleisemmin joko sosiaali- ja terveyspalveluista tai sitten vielä laajemmin hyvinvointipalveluista. 

Väestömuutokset ja väestön ikääntyminen koskettavat kaikkia työyhteisöjä – ja myös johtajia. 
Tiedon siirtäminen, työntekijöiden rekrytointi ja eri sukupolvien kohtaaminen työyhteisöissä 
synnyttävät uusia toimintatapoja, ja joskus ristiriitojakin. Sukupolvien väliset jännitteet työhön 
suhtautumisessa tai työelämään sitoutumisessa eivät kuitenkaan ole niin radikaaleja kuin 
arkipuheissa usein oletetaan. Ne voivat olla myös mahdollisuuksia johonkin uuteen. 2010-luvulla, 
ja etenkin seuraavalla 2020-luvulla myös kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtäviin rekrytoidaan niin 
kutsutun Y-sukupolven edustajia (1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin aikana syntyneet). 
Heillä saattaa olla paitsi vahva tietoyhteiskuntaosaaminen, myös raikkaan uudenlainen ja mutkaton 
suhtautuminen esimerkiksi uudenlaisen sosiaalipolitiikan syntyyn ja sen ylläpitämiseen vaikuttaviin 
mekanismeihin (Pyöriä & Saari & Ojala & Sipponen 2013). Uutta osaamista johtajilta edellyttävät myös 
uudet tai uudelleen muotoutuvat työn kohteet, asiakasryhmät ja yhteistyötahot ja yhä useammin 
myös asiakkaiden ja työntekijöiden monikulttuurisuus (Pitkänen 2011).

Yhden uuden näkökulman laajaan kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan tuovat nopeat seudulliset 
tai paikalliset elinkeinoelämän rakennemuutokset, jotka ovat usein seurausta kansainvälisen tai 
kansallisen talouden ongelmista tai äkillisistä käänteistä. Äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 
nimitetään alueita, joissa tuotantorakenne heikkenee yritysten lopettaessa toimintansa. Vuosien 
2007–2013 aikana maassamme nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 25 seutukuntaa ja 
kolme kuntaa. Aiemmin supistamistoimet kohdistuivat perinteisille teollisuusseuduille, pienempiin 
kaupunkikeskuksiin ja maaseutukeskuksiin. Viime vuosina monet suuret keskukset kuten Oulu, 

Kuvio1.  
Peruspalvelut ja niiden merkitys paikallisesti ja alueellisesti (Jokiranta 2006: Kananoja ym. 2008,  145) 

1	  
	  

Työpaikkojen	  myötä	  
työllistyminen	  pitää	  
kiinni	  palkkatyön	  arjessa

Liittävät	  kansalaisen	  
yhteiskuntaan	  turvaamalla	  arjen	  
sujumisen	  ja	  antaa	  
mahdollisuuden	  osallistua

Kanavat	  	  	  	  	  	  kansalaisten	  
kokemuksiin	  	  	  	  	  	  

suunnittelusta	  ja	  
päätöksenteosta

Strategisesti	  
merkittäviä	  	  

tulevaisuuden	  rakentajia

Turvaavat	  yritysten	  ja	  eri	  
organisaatioiden	  työvoiman	  
saannin

Peruspalvelut
Osa	  kunnan	  elinkeinopolitiikkaa

Mahdollistaa Kehittää Työllistää

Peruspalvelut
Tukevat	  ja	  mahdollistavat	  	  kansalaisten	  

osallisuutta

Synnyttävät	  
työpaikkoja	  

 

 

Toimintaympäristön	  	  ja	  
johtamisjärjestelmien	  
muutos

Toiminnan	  rakenne
Organisaatioiden	  

rakenteet
Organisaatiouudistukset

Johtajuus	  ja	  johtajana	  
oleminen

Verkostot	  
rakentuvat	  	  
uudelleen

Talouden	  
ehdot	  ja	  
mekanismit

Uudet	  
konserni-‐
johtamisen	  
ja	  tilaaja-‐
tuottaja	  –
mallien	  
muodot

Johtajan	  
asema	  

muotoutuu	  
uudelleen

Monialaiset	  
organisaatiot	  

vaativat	  
toisenlaista	  
johtamista

Hajautetut	  
organisaatiot

Prosessien	  
kustannukset

Monituottaja-‐
mallien	  

johtaminen

Konsernin	  
johdon	  ala
Poliittisen	  
johdon	  ala

Hajautetun	  
organisaation	  
viestintä	  ja	  
johtaminen

Monikuntaliitoksiin	  liittyy	  
erilaisten	  toiminta-‐ ja	  

organisaatiokulttuurien	  
uudelleenmuotoutuminen
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Kotka, Hamina, Salo ja Joensuu ovat joutuneet äkillisen rakennemuutoksen keskelle. Vuosina 
2007–2013 esimerkiksi äkillisen rakennemuutoksen alueilla irtisanottiin työpaikoistaan noin 17 000 
henkeä. Näistä irtisanotuista henkilöistä vajaa puolet on työllistynyt ja noin seitsemän prosenttia 
on koulutuksessa. Osa irtisanotuista, noin 14 prosenttia on joko eläkkeellä tai odottamassa eläkettä 
ja noin 15 prosenttia on jäänyt työttömäksi. (Mella & Felin 2013.) Äkillisen rakennemuutoksen 
prosessit ja niiden vaikutukset ihmisten elämään, työpaikkoihin sekä palveluiden käyttöön tai 
käyttämättä jättämiseen ovat esimerkki siitä, mitä uudenlaisia kohteita ja toimintatapoja kunnallisen 
sosiaalipolitiikan kentällä on odotettavissa.

Yhteiskunnan hyvinvointipoliittiset tavoitteet näkyvät varsin nopeasti sosiaali- ja terveyspalveluihin 
kohdistuvissa odotuksissa. Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ovat valtakunnallisesti ja paikallisesti 
tarkasteltuna monessa eri roolissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat myös kansallisesti yhtä aikaa 
eritasoisten tavoitteiden kohteena, ja tästä syystä niiden johtamiseenkin kohdistuu toisinaan varsin 
ristikkäisiä odotuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan 
väline ja osa yhteiskunnan demokraattien järjestelmän kokonaisuutta. Samaan aikaan ne ovat 
myös sekä valtakunnallisen että paikallisen toiminnallisen ja poliittisen ohjauksen kohde. Tämän 
lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatiot ovat alan professioiden työyhteisö, paikka joka 
tuottaa asukkaille sosiaalipalveluja. Arkipäivän johtamistyössä näkyvät myös eri ammattiryhmien 
keskinäissuhteet ja moniammatillisten organisaatioiden johtamiseen liittyvät osaamisvaatimukset.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan työhön kuuluvat ihmisten johtamisen ja hallintoa ja taloutta 
koskevan päätöksenteon ohella myös palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden, responsiivisuuden 
ja vaikuttavuuden kysymykset. Lukuisten hankkeiden ja projektien sovittaminen yhteen niin, että 
niistä onnistuneimmat muuttuisivat käytännön toiminnaksi edellyttää, että sovitetaan yhteen sekä 
uudet ja vakiintuneet toimintatavat että uusi ja aikaisempi tieto.

Uuden laaja-alaisen sosiaalipolitiikan mahdollistajina, tai joskus rajoitteinakin, voidaan nähdä 
vuosikymmenen loppua kohti konkretisoituvat kunta- ja palvelurakenneuudistukset. En näe 
uudistuksia vain suppeasti sosiaali- ja terveyspalveluiden uusina rakenteina, vaan laajemmin aivan 
uudenlaisina mahdollisuuksina organisoida kuntien toimintarakenteita siten, että asukaslähtöisyys 
ja edellä mainittu kuntalain 1 § tavoite voisivat toteutua. Kunnallisen sosiaalipolitiikan alueelle 
heijastuvat palveluiden järjestämisessä tapahtuneet nopeat rakenteelliset kokeilut, esimerkiksi 
sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueiden perustaminen ja purkaminen, tai 
sisällöllisesti toisiinsa liittyvien kokonaisuuksien, kuten vanhuspalveluiden ja kunnan liikunta- ja 
kulttuuripalveluiden integraatio tai eriyttäminen (Niiranen ym. 2013, 108–110; OKM 2011). 

Meneillään olevissa kunta- ja palvelurakenteiden reformeissa näkyvät joissain kunnissa 
palvelukokonaisuuksien toiminnallinen integraatio, ja toisissa kunnissa niiden toiminnallinen 
hajaantuminen. Kunnallinen sosiaalipolitiikka on olemassa ennen muuta asukkaita varten. 
Asukaslähtöiset palveluprosessit edellyttävät toisenlaista työotetta ja johtamista kuin perinteiset 
hallinto- ja/tai professiolähtöiset palveluorganisaatiot. Jos esimerkiksi toiminnassa korostetaan 
verkostomaisuutta, mutta päätöksentekorakenne on klassisen hierarkkinen, toiminnan 
yhteensovittamisen ongelmat näkyvät sekä asiakasrajapinnan tasolla että toiminnan johtamisessa. 

Monimuotoinen johtamisympäristö – konteksti, jossa johtaja johtaa

Johtamisosaamisen vaatimuksiin heijastuvat siis monet erilaiset tilanteet ja tekijät niin 
sosiaali- ja terveydenhuollon oman organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Yleisen 
yhteiskuntakehityksen lisäksi sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamisen vaatimuksiin vaikuttavat 
mm. palveluiden tuotantotapa, kuntarakenne ja organisaatiomuoto sekä eri sidosryhmien 
asettamat tavoitteet. Johtajien tehtävät ja vastuut vaihtelevat luonnollisesti palvelujärjestelmän 
rakenteesta ja johtajan omasta asemasta riippuen. Ne ovat usein erilaisia sen mukaan, onko kyse 
lähi-, keski- vai strategisen tason johtajasta. Eri tehtävissä ja eri organisaatiotasoilla johtajilla on 
käytössään hyvin erilaisia johtamisen välineitä. Osa niistä on koeteltuja, toimivia ja ne synnyttävät 
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juuri sitä tuloksellisuutta, jota niiltä odotetaankin. Osa johtamisen välineistä taas on vakiintunut 
käyttöön ilman, että niiden tarkoituksenmukaisuutta tai toimivuutta arvioidaan kriittisesti 
esimerkiksi suhteessa uusiin johtamisen tilanteisiin tai suhteessa strategisiin tavoitteisiin (Verhoest, 

Verschuere, Meyers & Sulle 2010, 230–231). 

Kuntajohtamisen duaalimalli eli poliittisen ja toiminnallisen johdon vuorovaikutus näkyy erityisesti 
strategisen johdon työssä. Professionaalisen osaamisen vaatimukset ja uudistusten toteuttaminen 
asiakastyön tasolla taas ovat selvemmin esillä lähi- ja keskijohdon työssä. Kuntien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden uudistukset näkyvät hyvin eri tavoin johtamisen arkipäivässä. Johtamisen 
monimuotoisuus erityisesti laajojen organisaatiouudistusten yhteydessä koostuu ainakin kolmesta 
osakokonaisuudesta; 1) toimintaympäristön ja johtamisjärjestelmien muutoksesta, 2) toiminnan ja 
organisaatioiden rakenteiden uudistuksista, sekä 3) johtajana olemisesta ja johtajuudesta. (Kuvio 2.)

Kuvio 2.  
Johtamisen monimuotoisuus sosiaali- ja terveysjohdon työn näkökulmasta kuntien 
organisaatiouudistuksissa (© JOHTAVAT -tutkimusprojekti ja TOVER-hanke1)

1	  
	  

Työpaikkojen	  myötä	  
työllistyminen	  pitää	  
kiinni	  palkkatyön	  arjessa

Liittävät	  kansalaisen	  
yhteiskuntaan	  turvaamalla	  arjen	  
sujumisen	  ja	  antaa	  
mahdollisuuden	  osallistua

Kanavat	  	  	  	  	  	  kansalaisten	  
kokemuksiin	  	  	  	  	  	  

suunnittelusta	  ja	  
päätöksenteosta

Strategisesti	  
merkittäviä	  	  

tulevaisuuden	  rakentajia

Turvaavat	  yritysten	  ja	  eri	  
organisaatioiden	  työvoiman	  
saannin

Peruspalvelut
Osa	  kunnan	  elinkeinopolitiikkaa

Mahdollistaa Kehittää Työllistää

Peruspalvelut
Tukevat	  ja	  mahdollistavat	  	  kansalaisten	  

osallisuutta

Synnyttävät	  
työpaikkoja	  

 

 

Toimintaympäristön	  	  ja	  
johtamisjärjestelmien	  
muutos

Toiminnan	  rakenne
Organisaatioiden	  

rakenteet
Organisaatiouudistukset

Johtajuus	  ja	  johtajana	  
oleminen

Verkostot	  
rakentuvat	  	  
uudelleen

Talouden	  
ehdot	  ja	  
mekanismit

Uudet	  
konserni-‐
johtamisen	  
ja	  tilaaja-‐
tuottaja	  –
mallien	  
muodot

Johtajan	  
asema	  

muotoutuu	  
uudelleen

Monialaiset	  
organisaatiot	  

vaativat	  
toisenlaista	  
johtamista

Hajautetut	  
organisaatiot

Prosessien	  
kustannukset

Monituottaja-‐
mallien	  

johtaminen

Konsernin	  
johdon	  ala
Poliittisen	  
johdon	  ala

Hajautetun	  
organisaation	  
viestintä	  ja	  
johtaminen

Monikuntaliitoksiin	  liittyy	  
erilaisten	  toiminta-‐ ja	  

organisaatiokulttuurien	  
uudelleenmuotoutuminen

 

 

1  JOHTAVAT -tutkimusprojekti on Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen vuosina 2010–2013 toteutettu tutkimus, 
jossa selvitettiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon lähi-, keski- ja strategisen tason johtajien työtä. Sen rahoittajina olivat Tekes, Suomen 
Kuntaliitto ja tutkimuskunnat (http://www.uef.fi/fi/stj/johtavat-hanke). TOVER – Tieto, osaaminen ja verkostot sosiaali- ja terveysjohdon 
tukena, on edellisen jatkohanke, jota rahoittaa Työsuojelurahasto (http://www.uef.fi/fi/stj/tover). 

Uudenlaiset tilaaja-tuottaja -mallit sekä kuntatalouden reunaehdot edellyttävät johtajalta 
vankkaa talousosaamista ja tietoa talouden mekanismeista. Monet johtajien yhteistyö- ja 
toimintaverkostot rakentuvat uudelleen kunta-alan organisaatiouudistusten myötä. Erityisesti 
kuntaliitoksissa tai yhteistoiminta-alueelle rakentuvissa sosiaali- ja terveyspalveluiden malleissa 
on nähtävissä useita hajautetun organisaation piirteitä niin johtamisessa, työntekijöiden 
organisaatiositoutumisessa kuin esimerkiksi johtamisviestinnässäkin (Vartiainen & Kokko & Hakonen 

2004). Esimerkiksi monikuntaliitoksiin liittyy aina useamman vuoden ajalle sijoittuva toiminta- 
ja organisaatiokulttuurien uudelleenmuotoutuminen. Todennäköisesti uudistukset ovat jatkuva 
prosessi, jolloin yhden uudistuksen vaikutusten loppumista ja seuraavan alkua ei välttämättä voi 
edes erottaa. Johtajan asema, johtajana oleminen ja johtamisosaaminen ovat jatkuvassa prosessissa 
kaikkien edellisessä kuviossa 2 esitettyjen – ja lukuisten muiden – uudistusten ja toiminnallisten 
muutosten seurauksena. Strategiset pidemmän ja lyhyemmän aikavälin tavoitteet ovat usein myös 
kompromissien seurauksia. Pysyykö kunnallisen sosiaalipolitiikan tavoitteenasettelu mukana 
muutoksissa, määritelläänkö sitä uusissa toiminta ja päätöksentekorakenteissa uudelleen – ja ketkä 
osallistuvat sen määrittelyyn? 
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja ei johda yksin, mutta joskus johtaja saattaa jäädä yksin. Hän 
kohtaa työssään sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat, ja joskus myös keskenään kilpailevat 
arvoperustaiset, ammatilliset tai taloudelliset tavoitteet. Eri organisaatiotasoilla johtajien käyttämät 
johtamisen työvälineet, resurssit, henkilöstövoimavarat ja sidosryhmäyhteistyö korostuvat eri tavoin. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa johtajan työ ei yleensä koskaan kohdistu vain organisaation sisälle, 
eikä etenkään silloin, kun kyse on laaja-alaisesti ymmärretyn sosiaalipolitiikan johtamisesta ja 
strategisen tason kysymyksistä. Strategisuus johtajan työssä näkyy muun muassa siinä, millä tavalla 
hän rakentaa omia verkostojaan ja yhteyksiä oman kunnan ja laajemmin toimintaympäristön 
sidosryhmien, muiden toimijoiden ja poliittisen päätöksenteon suuntaan. Johtamisosaamisen 
avainkysymyksiä sekä organisaation sisällä että toimintaympäristössä ovat osaamisen johtaminen, 
henkilöstön onnistunut rekrytointi ja toimintaa tukevien vuorovaikutusmekanismien ylläpitäminen. 

Johtajan osaamiseen liitetään myös kyky tunnistaa oman toimintansa kannalta keskeiset 
toiminnalliset ja poliittiset valtaverkostot ja ennen muuta, taito hankkia työlleen toiminnallista 
tukea sekä poliittisilta päätöksentekijöiltä että muilta sidosryhmiltä (Strehl 2006). Tämä tarkoittaa 
kykyä etsiä ja myös löytää oman organisaation ulkopuolelta ne ryhmät ja henkilöt, jotka 
tukevat esimerkiksi laajan sosiaalipolitiikan tavoitteiden toteutumista ja siihen liittyvän toiminnan 
kehittämistä. Toimintaympäristön suuntaan tapahtuva verkostoituminen edellyttää johtajalta taitoa 
luoda monipuolisia tiedon ja osaamisen verkostoja. Tämä toimintamalli haastaa myös johtajan 
kyvyn ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan. Se myös kyseenalaistaa perinteisiä näkemyksiä 
siitä, ketkä henkilöt tai mitkä tahot ovat sosiaalipoliittisesti ajattelevia, ja ketkä ehkä eivät. 
Toimintaympäristön suuntaan verkostoituva strategia tarkoittaa tuen hankkimista sosiaalipolitiikan 
kannalta keskeisiin kysymyksiin myös oman organisaation ylimmältä johdolta siten, että myös ylin 
johto pitää ongelmien ratkaisemista keskeisenä tavoitteena. Johtajan työtä ja johtajana olemista 
tukee se, että johtajalla on mahdollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä oman organisaationsa 
sisällä että organisaation ulkopuolisissa verkostoissa. (Niiranen ym. 2011, 107–108.) 

”Johtamistyöhön motivoitunutta henkilöitä kannattaisi rohkaista vahvistamaan johtamistyön 
asiantuntijuuttaan ja siinä kehittymistä”, toteaa Päivi Sutinen (2012, 172–173) kunta-alan johtamista 
koskevassa tutkimuksessaan. Tämä tarkoittaa myös johtamistyön tekemistä näkyväksi niin, että eri 
tason johtajilla on aikaa ja tilaa olla johtaja. 

Koonta – millä välineillä johdetaan 

Johtamiseen kohdistuu odotuksia monelta taholta; palveluja käyttäviltä asiakkailta, kunnan 
asukkailta, oman organisaation työntekijöiltä, poliittisilta päättäjiltä, omilta johtajilta, 
toisten toimialojen johtajilta, valtiolta ja niin edelleen. Myös johtaja tarvitsee tukea omaan 
johtamistyöhönsä. Oman työyhteisön ja omien työntekijöiden ohella tärkeitä ovat johtajan 
verkostot. Johtamisen kehittäminen tapahtuu sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. 
Toimintaympäristöyhteistyössä tähän liittyy se, että johtajalta edellytetään taitoa luoda verkostoja, 
joiden kautta tulee tukea koko organisaatiolle. Parhaimmillaan tämä vahvistaa myös laajan 
sosiaalipoliittisen ajattelun kannatuspohjaa.

Poliittinen johto päättää kunnassa myös sosiaalipoliittisista strategioista ja niiden suunnasta. 
Yhä useammin se on aktiivisesti luomassa uudentyyppistä vuorovaikutteista, deliberatiivista 
keskusteluyhteyttä toiminnallisen johdon kanssa (Niiranen, Joensuu & Martikainen 2013, 67–68). Kyse 
on kuitenkin aina politiikan muotoutumisesta, tahdonmuodostuksen prosesseista ja arvojen 
allokoinnista, ei poliittisen tai toiminnallisen johdon ohittamisesta. Kunnassa toiminnallinen 
johto tarvitsee luottamushenkilöiltä luottamuksen ja tuen, eräänlaisen selkänojan (Virtanen 2003, 

301) toiminnalleen, ja vastaavasti toiminnallisen johdon odotetaan kunnioittavan edustukselliseen 
demokratiaan perustuvaa päätöksentekojärjestelmää ja päättäjiä. Toivon mukaan tämä edustuksellisen 
demokratian peruslähtökohta, poliittisen johtajuuden kokonaisvaltainen ja kuntalaislähtöinen 
ajattelumalli säilyy myös uuden kunnallisen sosiaalipolitiikan muotoilussa. 
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Täydellisiä, sen enempää kuin arvovapaita, ehdottoman rationaalisiakaan ratkaisuja ei yleensä ole 
löydettävissä. Kunnallinen sosiaalipolitiikka tarvitsee 2010-luvun puolivälissä ennakkoluulottomia, 
perinteiset hallinto-, puolue-, professio- ja organisaatiorajat ylittäviä uusia toimintaratkaisuja sekä 
kuntarakenteiden että sosiaali- ja terveyspalveluiden alueelle. Tämä edellyttää myös alan opetukselta 
uudistumista, sekä tieteeseen aina kuuluvaa tieteellistä kriittisyyttä ja tiederajojen ylittämistä.

Lopuksi voidaan kysyä, onko yksi kriittinen kohta kunnallisen sosiaalipolitiikan johtamisessa 
se, että asiat tai ilmiöt, joihin sosiaalipoliittinen toiminta kohdistuu, jäsentyvät ainakin osittain 
toisella tavalla, kuin mihin hallinnolliset rakenteet – monista uudelleenorganisoinneista huolimatta 
– ohjaavat kuntien viranhaltijajohdon, poliittisten päättäjien ja työntekijöiden ajattelumalleja. 
Toinen tärkeä kysymys on se, mihin suuntaan eri ammatilliset ja/tai hallintoon ja johtamiseen 
liittyvät koulutukset sekä sektoreiden, professioiden ja professioiden taustalla olevien tieteiden 
näkyvät ja/tai sisäänrakennetut mallit ohjaavat alan koulutusta ja tutkimusta (Mikkeli & Pakkasvirta 

2007, 188–189). Suuntaavatko ne katsomaan kokonaisuutta ammatillisen alan ja sen taustalla olevan 
tiedekäsityksen tai hallintorajojen totutuista näkökulmista? Jos näin tapahtuu, vaarana on, 
että kunnallista sosiaalipolitiikkaa katsotaan ikään kuin suojaavan seinän takaa, sen sijaan että 
mentäisiin ennakkoluulottomasti avoimelle foorumille, laajasti ymmärrettävän sosiaalipolitiikan 
osatekijöiden ja prosessien keskelle. Suurista uudistuksista on aidosti hyötyä, jos niiden avulla 
kyetään uudistamaan myös ajatuksia, esimerkiksi omaksumaan toimialarajat ylittävä uudenlainen 
sosiaalipoliittinen vastuu.

”Tämä kytkeytyminen (talous- ja yhteiskuntapoliittiseen tilanteeseen/vn) voi toisaalta 
olla myös avaus uuteen: sosiaalipolitiikalle tarjoutuu uusia vaikutusalueita, kun ongelmien 
ratkaisemisessa ei voida enää rajoittua perinteisiin professionaalisiin ja sektoraalisiin 
jakoihin, vaan sosiaalista näkökulmaa tarvitaan kaikkiin politiikkoihin. 

Nyt pohditaan esimerkiksi sitä, mikä on sosiaalialan asiantuntemuksen rooli, kun ratkaisuja 
haetaan terveys-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan ristiriitaisiin kysymyksiin; kuka nivoo eri 
hallinnonalojen yhteiset asiat yhteen; miten ylittää sektori- ja asiantuntijuusrajoja ja katsoa 
avoimesti itse ilmiöitä?”

Vappu Karjalainen & Elina Palola (2011, 10)
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 PROFESSORI MIKKO MÄNTYSAARI, SOSIAALITYÖ,  
YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN LAITOS, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Mitä on alueellinen 
sosiaalipolitiikka?

Alueellisen sosiaalipolitiikan mahdollisuudet tämän hetken Suomessa on 
mielenkiintoinen kysymys. Kun aiemmin on puhuttu valtakunnallisesta ja 
kunnallisesta sosiaalipolitiikasta, on minusta tilanne muuttunut sellaiseksi, että 
meillä on yhä selvemmin Euroopan unionin sosiaalipoliittisia ratkaisuja, Suomen 
kansallisia ratkaisuja ja sitten alueellista sosiaalipolitiikkaa. Sen sijaan kunnallisen 
sosiaalipolitiikan mahdollisuudet kapenevat. On pakko ryhtyä kehittelemään 
alueellisen sosiaalipolitiikan mallia. Osin periaatteita voidaan lainata kunnallisesta 
sosiaalipolitiikasta, mutta ei ehkä silti aivan kaikkea.

Sosiaalipolitiikka edellyttää toimijaa. Globaalistuvassa maailmassa kaikki riippuu 
kaikesta, joten sosiaalipolitiikan toimijoitakin pitää katsella sekä EU-tasolla, 
kansallisesti että paikallisesti (alueellisesti). Jos päätäntävalta siirretään pois 
kunnalliselta paikallishallinnolta, pitäisi minusta aluetasolle luoda demokraattisesti 
valittu ja johdettu toimija.

Tämä artikkelini tarkastelee alueellista sosiaalipolitiikkaa keskisuomalaisesta 
näkökulmasta. Teemani kannalta nykyinen Suomen hallitus on kiinnostavalla 
tavalla Jyväskylän yliopiston alumnien hallitus. En tiedä, onko Jyväskylän yliopisto 
enää kansallisesta sivistystehtävästä huolehtiva Suomen Ateena, mutta ainakin 
yliopistoni tuottaa runsaasti merkittäviä poliittisia päättäjiä. Siksi tarkastelen 
lopuksi hiukan alueellisen sosiaalipolitiikan paikkaa yliopistoni kurssitarjonnassa. 
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Eino Kuusesta Pekka Himaseen

Mitä on alueellinen sosiaalipolitiikka? Tätä kysymystä varten on ensiksi syytä pysähtyä hetkeksi 
miettimään, millaisia määrityksiä suomalaisen sosiaalipolitiikan tutkimuksen historiassa on esitetty. 
Sosiaalipolitiikka-nimisen yliopistollisen oppiaineen suomalaisia klassikoita on oikeastaan kolme: 
Eino Kuusen (Kuusi & Kuusi 1948), Heikki Wariksen (Waris 1980) ja Armas Niemisen (Nieminen 1955) 
oppikirjat sosiaalipolitiikasta. Kaikki kolme teosta on kirjoitettu ennen kuin hyvinvointivaltioksi 
kutsuttua poliittista projektia ryhdyttiin toteuttamaan. Tunnetusti sitä rakennustyötä ennakoi Pekka 
Kuusen ohjelma (Kuusi 1961).

”Klassikoiden”näkemys sosiaalipolitiikasta korosti sosiaalipolitiikan itsenäisyyttä suhteessa muihin 
politiikan lohkoihin. Taloudellinen näkökulma oli vaikkapa Pekka Kuusen ohjelmassa olemassa 
eräänlaisena keynesläisyytenä, mutta se ei mielestäni kuitenkaan dominoinut ohjelmaa.

1940–1950-luvun sosiaalipoliitikoilla ei tietenkään voinut olla aavistusta suomalaisen yhteiskunnan 
vaurastumisesta ja siihen liittyneestä etuuksien ja palvelujen kasvusta. Kansaneläkelaki tuli voimaan 
vuonna 1937, mutta sen takaama eläketurva oli vaatimaton. Työeläketurvan laajamittainen 
kehittäminen alkoi 1960-luvun alkuvuosina. Sairausvakuutus tuli vuonna 1963. Lapsia syntyi paljon, 
puhuttiin suurista ikäluokista.

1960-luvulla suomalainen yhteiskunta oli jo kohtalaisen vauras, mutta vauraus ei ulottunut kaikille 
eikä kaikkialle. Alueelliset erot olivat suuria. Valokuvaaja Carl Bremer saattoikin vielä 1960 kuvata 
Joutsassa, Keski-Suomessa, savupirtissä asuvan perheen lapsia. (Bremer 2010) Bremerin valokuvista ja 
seuraavalla vuosikymmenellä kuvatusta Mikko Niskasen ”Kahdeksan surmanluotia” (1972) elokuvasta 
voimme katsella keskisuomalaisen pienviljelijäperheen ja lähiyhteisön elämää, jossa köyhyys oli 
konkreettista.

Sosiaalipoliittisen kirjallisuuden klassikoissa kysymys alueellisesta sosiaalipolitiikasta ei noussut 
vahvasti esiin, tai ei ainakaan tällaisena käsitteenä. Paikallinen näkökulma on sen sijaan kuulunut 
perinteiseenkin sosiaalipoliittiseen ajatteluun. Sosiaalipolitiikka kyllä tunnisti kunnallisen 
köyhäinhoidon (jonka nimi Pekka Kuusen teoksen ilmestyessä oli jo virallisestikin muuttunut 
sosiaalihuolloksi), mutta sen ja sosiaalipolitiikan suhde oli hiukan pulmallinen. Esimerkiksi Waris ei 
ollut aivan varma, voitiinko sosiaalihuoltoa pitää sosiaalipolitiikan yhtenä lajina, mutta oppikirjansa 
myöhemmissä painoksissa sosiaalihuolto toki laskettiin sosiaalipolitiikan alaan kuuluvaksi 
viimesijaisten ja tarpeenmukaisten palvelujen järjestäjäksi.

1960-luvun lopulla sosiaalihuollon periaatekomitea mietti sosiaalihuollon uudistamista, ja kun 
komitean periaatteita ryhdyttiin lopulta muuttamaan lainsäädännöksi 1980-luvulla, oli uudistuksen 
henki asiakkaiden oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia vahvasti korostava. Uusi sosiaalihuoltolaki 
painotti vahvasti paikallisen sosiaalihuollon asiantuntijuuden merkitystä esimerkiksi päätettäessä 
kaavoituksesta. Sosiaalihuollollisen asiantuntijuuden perustalta tapahtuva vaikuttaminen kaikkeen 
sosiaalipoliittisesti merkittävään päätöksentekoon oli aikanaan ja on edelleenkin radikaali ajatus.

Kestävyysvaje

Sosiaalipolitiikan uudistaminen on globaalien, kansallisten ja paikallisten tekijöiden vuorovaikutusta. 
Tämän vuoksi joskus puhutaan glokaalista näkökulmasta, jossa kaikki nämä tasot yhtyvät. Suomi on 
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Der Spiegel -lehden numerossa 44/2013 olleen jutun (Müller et al. 2013) mukaan maailman kolmanneksi 
kilpailukykyisin maa ja kilpailukyvyltään paras EU-maa. Suomi hävisi tässä vertailussa vain 
Sveitsille ja Singaporelle. Taloudellinen toimeliaisuus ei ole huonolla tolalla, eikä Suomi ole kaikkein 
velkaantuneinkaan euromaa, mutta talousongelmia silti riittää.

Hyvinvointivaltioksi kutsutun toimintaperiaatteen säilymisen keskeisenä uhkana on viime vuosien 
poliittisessa keskustelussa pidetty kestävyysvajetta. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa julkisten 
menojen arvioidaan vuodesta toiseen ylittävän tulojen tason, jolloin erotus joudutaan rahoittamaan 
velkarahalla. Ongelman taustalla on työikäisten ja työvoiman ulkopuolella olevien heikentynyt suhde: 
työssäolevien määrä laskee samalla kun työvoiman ulkopuolisen väestön osuus kasvaa, erityisesti nk. 
suurten ikäluokkien eläköitymisen vuoksi. Kriitikoiden mukaan entisten kaltaista hyvinvointivaltiota 
ei voida ylläpitää, koska maksajia ei riitä. Minusta on mielenkiintoista, että tätä kysymystä käsitellään 
vain taloudellisena ongelmana. Aikaisemmin tätä seikkaa olisi käsitelty perhe- tai väestöpoliittisena 
kysymyksenä. Syntyvyys on vuodesta 1969 ollut alle väestön uusiutumistason, joka edellyttäisi 
2.1 syntyvän lapsen määrää naista kohden. Vuonna 2012 syntyvyyden mukaan nainen synnyttää 
Suomessa keskimäärin 1.8 lasta, ja syntyneiden määrä (59 493) laski hivenen edellisestä vuodesta. 
Uudenmaan maakunnassa syntyvyys oli 1.6 lasta naista kohden. (Tilastokeskus 2013). Syntyvyyttä 
alentaa myös abortit, joita nykyään tehdään noin 10 000 vuodessa (Väestöliitto 2013). Kestävyysvajeessa 
on edelleenkin kyse väestöpolitiikasta, ja aika olennaisia kansantalouteen ja hyvinvointivaltion 
tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä tehdään hyvin paikallisesti, kodeissa ja makuuhuoneissa. Rahaa 
ja muita talouspolitiikan keinoja tarvitaan, mutta sosiaalipolitiikassa ei kyllä ole kyse pelkästään 
rahasta, vaan aika olennaisesti myös kulttuurisista ja sosiaalisista seikoista.

Väestöpolitiikka ei toki ole ainoa hyvinvointivaltion uudistamiseen vaikuttava tekijä. Yksi 
viime viikkojen keskusteluimmista teemoista Suomessa on ollut valtioneuvoston tilaaman 
tulevaisuusselonteon julkistaminen. Pekka Himasen ja Manuel Castelsin johdolla koottu 
artikkelikokoelma (Castells & Himanen 2013) on puhuttanut sekä tutkijoita että kansalaisia. Pikaisen 
tutustumisen perusteella raportti sisältää kootusti paljon tärkeää asiaa, vaikka raportin painotuksia ja 
toteuttamistapaa voi perustellusti arvostella. Toivoisin kuitenkin, että raportissa esille nostetut tärkeät 
näkökulmat nousisivat keskusteluun mietittäessä hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Taustalla on 
kolme teesiä, jotka koskevat kaikkia yhteiskuntia: kirjoittajien mukaan olemme jo siirtyneet teollisesta 
hyvinvointiyhteiskunnasta informaatioajan yhteiskuntaan, ja edessä on siirtyminen informaatioajan 
ekologiseen talouteen. Kolmas siirtyminen on edessä oleva välttämätön henkinen ja kulttuurinen 
muutos, joka tarvitaan, jotta hyvinvointivaltio voidaan päivittää hyvinvointiyhteiskunnaksi. Suomen 
kohdalla se merkitsee luottamuksen varaan rakentuvaa rikastavaa vuorovaikutusta ja sen varaan 
rakentuvaa luovuutta. Luottamuksen ilmapiirin rakentuminen on edellytys uudelle johtamis- ja 
työkulttuurille. (Castells & Himanen 2013, 347).

Isidora Chacónin, Himasen ja Castelsin yhdessä kirjoittamassa kirjan 4. luvussa (”Euroopan hyvinvointimalli 

2.0: kriisi ja uusiutuminen”) hahmotellaan viisi periaatetta hyvinvointiyhteiskunnan luomiselle:

 �Positiivinen negatiivisen sijaan: Keskittyminen moniulotteiseen inhimilliseen hyvinvointiin 
eikä siihen, että pelkästään poistetaan inhimillistä kärsimystä.

 � Ennakoiva vs. korjaava: Teollinen yhteiskunta reagoi hyvinvoinnin vajeisiin jälkikäteen. 
Uudistuvan hyvinvoinnin yhteiskunnan on reagoitava ennakolta, ei jälkikäteen.

 �Kansalaisiin/tuensaajiin on suhtauduttava hyvinvointinsa subjekteina, 
ei hyvinvointipolitiikan objekteina tai vastaanottajina.

 �Valtion tulisi ottaa yhteiskunta mukaan toimintaansa sen sijaan, 
että se jakaa etuisuuksia byrokraattisen hallinnon kaukaisuudesta.

 �Uuden hyvinvointivaltion tulisi olla kokonaisvaltainen, ei vain joukko hätävaratoimijoita,
jotka vastaavat tietyistä menneisyyden kriiseistä ja historiasta periytyviin kysymyksiin. 
Hyvinvointia arvioitaessa tulisi tarkastella ihmisenä olemisen kokonaisuutta, ja hyvinvointia 
parantavien toimenpiteiden tulisi olla koordinoituja ja toisiaan täydentäviä.
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Nämä ovat kannatettavia periaatteita (tai ainakin periaatteita, joista voidaan ryhtyä keskustelemaan). 
Harmi vaan, että Himanen ja Castells tutkijaryhmineen eivät paljoa kerro siitä, miten tällaisia 
uudistuksia voitaisiin panna käytännössä toimeen. Ehkä siksi heiltä jää näkemättä, että Suomessa 
on jo viime vuonna valmistunut astetta konkreettisempi esitys tämän suuntaisen sosiaalipolitiikan 
luomiseksi. Kyse on tietysti uudesta sosiaalihuoltolakiesityksestä.

Hyvinvointivaltion uudistamista koskevasta Suomen käsittelystä näkyy, että Pekka Himanen ei 
tunne sosiaalihuoltolakiesitystä. Itse käsite ”sosiaalihuolto” esiintyy koko raportissa kerran, Kiinaa 
koskevassa luvussa. (Sosiaali- ja terveydenhuoltoa käsitellään terveydenhuollon IT-uudistusta käsittelevässä jaksossa.)

Sosiaalihuoltolain uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportti sisältää varsin samankaltaisia 
painotuksia kuin Castellsin ja Himasen kokoomateos. Lakiesityksen perusteluissa sanotaan näin:

”Tavoitteena on vahvistaa sosiaalihuollon yleislain asemaa, edistää sosiaalihuollon 
yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, siirtää sosiaalihuollon painopistettä 
korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen, vahvistaa 
asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta asiakkaan tarpeisiin vastaamisessa sekä turvata 
tuen saantia ihmisten omissa arkiympäristöissä.” (STM 2012, 89.)

Se, että Castellsin ja Himasen raportissa ei huomata sosiaalihuollon olemassaoloa, ei tietysti ole 
alaa tunteville yllätys. Päättäjät, poliitikot ja media eivät ”näe” paikallis- ja aluetasolla vaikuttavaa 
sosiaalihuoltoa, ja siksi sekin jää huomaamatta, että sosiaalihuollossa on kyse alueellisesta 
sosiaalipolitiikasta.

Alueellinen sosiaalipolitiikka

Antiikin Kreikassa polis eli kaupunkivaltio oli alue, joka oli periaatteessa nähtävissä menemällä 
kaupungin keskustassa olevalle torille, ja sieltä ympärille katselemalla saattoi nähdä kaupungin 
kokonaisuudessaan. (Sennett 1990) Paikallisuuteen liittyy ajatus hallittavuudesta, sen voi nähdä vaikka 
Runebergia siteeraten ”oksalta ylimmältä Harjulan seljänteen” ja siellä asuvat ihmiset voi oppia 
tuntemaan. Paikallishallinnollinen yhdyskunta järjestäytyy itsehallinnolliseksi kunnaksi, ja tämän 
itsehallinnon ajatellaan nauttivan perustuslaillista suojaa. Tällainen yhteisö voi olla myös tärkeä 
luottamuksen luoja.

Minusta on kutakuinkin selvää, että sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut tulisi hyvinvointi-
Suomessa voida järjestää niin, että ne olisivat kävellen, polkupyörällä tai lyhyellä bussimatkalla 
saavutettavissa. Erityispalveluihin etäisyys voi olla suurempi.

Jos hallituksen kaavailema sote-uudistus toteutuu ja myös kuntakenttä menee uusiksi, ei ole 
selvää, voidaanko entisen kaltaista kunnallista sosiaalipolitiikkaa toteuttaa. Jos alle 50 000 asukkaan 
kunnat eivät saa järjestää omia sosiaali- ja terveyspalveluitaan, on vaikea nähdä, miten valtaosissa 
suomalaisista kunnista voitaisiin järjestää kunnallista sosiaalipolitiikkaa.

Torstain 7.11.2013 Keskisuomalaisessa (Keskisuomalainen 2013) oli useita uutisia sosiaali- ja 
terveyspalvelujen toteuttamisesta.

 �Viiden pohjoisen Keski-Suomen kunnan yhteinen perusturvaliikelaitos Saarikka (toimialanaan 
Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Saarijärven sosiaali- ja terveyspal-
velujen tuottaminen) lakkauttaa Pylkönmäen terveysaseman. Etäisyys on keskustasta keskustaan 
31 km, Pylkönmäen syrjäkulmilta tietysti pitempi. Pylkönmäki liittyi osaksi Saarijärveä vuonna 
2009. Uutisen julkaisemisen jälkeen Saarikan päättävät elimet kuitenkin luopuivat esityksestä.

 �Virtain kaupunki siirtää perusterveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen Acutaan 
Tampereelle. Tällä hetkellä Virtain kaupunki ostaa päivystyspalvelut Attendolta, mutta sopimus 
päättyy ja virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen toteuttajaksi on valittu Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin ylläpitämä Acuta. Tampereen ja Virtojen etäisyys maanteitse on 105 km. Jos siis äkillinen 
rintakipu yllättää illalla tai viikonloppuna, pitää apua lähteä hakemaan Tampereelta.
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 �Lääkäriaikojen saaminen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveysasemilla kriisiytyy. Vaajakos-
kella on lääkäripulan vuoksi päätetty siirtyä loppuvuodeksi vain päivystysluonteiseen toimintaan 
eli aikoja annetaan vain kiireellistä hoitoa tarvitseville. Lokakuussa kiireellistä lääkäriaikaa sai 
Vaajakoskella jonottaa noin kuukauden verran. Vaajakoski on entisen Jyväskylän maalaiskunnan 
keskustaajama. Aikanaan Suomen asukasluvultaan suurin kunta (ei siis kaupunki) Jyväskylän 
maalaiskunta liittyi Jyväskylään vuonna 2009. Fyysinen etäisyys Jyväskylään ei ole suuri (ehkä noin 
10 km), mutta palvelujen saatavuus ei ole kovin kummoisella tolalla, jos kiireellisen lääkäriajan saa 
noin kuukauden päähän. Jos näin on, millainen odotusaika mahtaa olla ei-kiireellisellä, esimerkiksi 
mielenterveys- tai päihteiden käytöstään huolestuneella asiakkaalla.

Yhden päivän uutiset kertovat syvästä kriisistä erityisesti terveyspalvelujen tuottamisessa. Samat 
uhkakuvat palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden heikkenemisestä koskevat myös sosiaalihuoltoa. 
Esimerkiksi tällä hetkellä Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluja tarjotaan Korpilahden keskustassa, 
mutta palvelupiste on varsin todennäköisesti sulkeutumassa. Etäisyys on 28 km. Mikäli hallituksen 
kaavailema sote-uudistus toteutuu, on mahdollista, että esimerkiksi Toivakassa talousvaikeuksiin 
joutunut asiakas joutuu hakemaan toimeentulotuen Jyväskylästä. Toivakan ja Jyväskylän etäisyys on 
noin 31 km.

Sosiaalihuolto on ollut kunnallista toimintaa. Itse asiassa maalaiskuntien syntyminen on liittynyt 
seurakuntien köyhäinhoidon järjestämiseen kirkosta irrallaan, maallisen kunnan toimesta. 
Siten paikallishallinnon ja sosiaalihuollon yhteys on historiallisen tiivis. Nyt kuntakenttä on 
nopeassa muutoksessa, eikä kukaan tunnu osaavan ennakoida, millaiseksi päätöksenteon 
rakenteet muuttuvat. Voi käydä niin, että kuntakokoa kasvatetaan kaikkialla, tai sitten palvelujen 
järjestäminen siirtyy yhä suuremmille yhteistoiminta-alueille. Niin tai näin, minusta on selvää, 
että kunnallisen sosiaalipolitiikan sijasta on parempi puhua alueellisesta sosiaalipolitiikasta, 
vaikka sellaista ei ehkä vielä olekaan. Aluetaso tulee kaiken todennäköisyyden mukaan kuitenkin 
olemaan se taso, jolla sosiaalipolitiikasta päätetään. Mutta mikä on se toimija, joka alueellisesta 
sosiaalipolitiikasta päättää?

Sote-uudistuksesta keskusteltaessa on julkisuudessa puhuttu aika vähän taloudesta ja demokratiasta.

Ensinnä taloudesta. Alueellinen sosiaalipolitiikka, jonka pitäisi siis parantaa huono-osaisten 
suhteellista asemaa, joutuu hakemaan tietään tilanteessa, jossa kansainvälisesti omistetut 
yksityiset terveyspalvelujen tuottajat voittavat tarjouskilpailuja ja vetävät yhä suuremman osan 
julkisin varoin koulutetuista lääkäreistä palvelukseensa. Lääkärien määrä on nyt uutisten mukaan 
selvästi suurempi kuin kymmentä vuotta sitten, mutta silti terveyskeskusten henkilökuntapula 
on pahentunut. ”Maalaislääkäri”, Saarikan liikelaitoksessa terveyskeskuslääkärinä toimiva 
Tapani Kiiminkinen kertoo Keskisuomalaisen (Kiiminkinen 2013) yleisönosastokirjoituksessaan, 
että yksityinen terveyspalvelujen tuottaja Attendo on perinyt päivävastaanottoa hoitavan 
lääkärin työstä Jyvässeudulla 27 000 euron palkkion kuukaudelta, josta lääkärille on maksettu 
12 000 euroa. Tämä palkka vastannee suurin piirtein suuren suomalaisen yliopiston rehtorin 
palkkaa. Eikä terveyskeskuslääkärienkään palkat aivan surkeat ole. On vaikea nähdä, miten tätä 
kehitystä voitaisiin hillitä. Nk. sote-uudistuksen tavoitteena tulisi olla julkisen terveydenhuollon 
vahvistaminen. Varat tähän voitaisiin saada vähentämällä yksityisen terveydenhuollon tukea 
verovaroin.

Sitten demokratiasta. Paikallishallinnon idea, lähidemokratia tai ainakin edustuksellinen 
demokratia, johon kaikilla asukkailla on oikeus osallistua, ei näytä olevan enää kovin paljoa 
esillä keskusteluissa. Pienessä kunnassa jokainen halukas saattoi aikaisemmin osallistua ainakin 
lautakunnan tai koulun johtokunnan jäsenenä yhteisönsä asioista päättämiseen, eikä kovin 
merkittävää ponnistusta saati rahaa vaatinut valtuustopaikan saaminen. Kuntakoon kasvaessa 
pitää panostaa paljon enemmän rahaa ja aikaa, jotta äänensä saa kuuluviin. Maakunnallisella 
tasolla vaikuttaminen edellyttää jo huomattavasti pidempää reittiä, jos se ylipäänsä on yksittäiselle 
kuntalaiselle mahdollista.

HUOLTAJA-SÄÄTIÖ  Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus – haasteet opetukselle ja tutkimukselle 

MIKKO MÄNTYSAARI: MITÄ ON ALUEELLINEN SOSIAALIPOLITIIKKA? 



53

Suuriin alueellisiin tuottajaorganisaatioihin siirtymisen ei tietysti tarvitse johtaa siihen, että 
palvelut etääntyvät käyttäjien ulottumattomiin, mutta pelkään niin käyvän. En myöskään oikein 
ymmärrä, miten syrjäseutujen asukkaat saavat äänensä kuuluviin palvelujen resurssoinnista 
päätettäessä. Olisikin hyvä pohtia, miten sote-uudistuksen ja kunta- ja palvelurakenneuudistuksen 
yhteydessä rakennetaan mahdollisimman demokraattinen resurssien jakomalli ja ristiriitojen 
ratkaisutapa.

Takaisin Saarikkaan. Väestöpohja liikelaitoksen alueella on 19 600 henkeä eli asukasmäärä jää viiden 
kunnan yhteisenäkin alle aika sattumanvaraisesti määritellyn 20 000 asukkaan. Perusturvaliikelaitos 
Saarikan hallinnosta vastaa 43-jäseninen yhtymävaltuusto, josta suurimman kunnan Saarijärven 
nimeämiä on 21 edustajaa. Vaikka saarijärveläisillä ei siten ole enemmistöä yhtymävaltuustossa, on 
heillä käytännössä kuitenkin varsin paljon valtaa yhtymän asioista päätettäessä. Saarikan kunnat ovat 
kuitenkin kaikki aika pieniä. Kun aivan pienet kunnat liitetään suomalaisittain suuriin kaupunkeihin, 
käyvät syrjäkulmien edustajien vaikutusmahdollisuudet aika vähäisiksi. Jos esimerkiksi Toivakan 
sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Jyväskylän johtaman alueellisen toimijan toteuttamiksi, tuntuu 
aika selvältä, että äänivaltaa käyttää palvelujen järjestämistä koskevissa kysymyksissä Jyväskylä.

Se, että maakuntatasolta näyttää puuttuvan yhtenäinen, vahva ja legitiimi (demokraattisesti valittu) 
toimija, voi kääntyä alueellisen sosiaalipolitiikan toteuttamisen kannalta esteeksi. Vasemmisto 
vaati 1970-luvulla aluehallinnon demokratisoimista. Ehkä se olisi voinut tarkoittaa sitä, että 
lääninhallituksien yhteyteen olisi valittu valtuustot, tai että maakuntatasolla olisi luotu voimakas, 
alueellinen ja demokraattisesti valvottu ja johdettu toimija. Näin ei kuitenkaan tehty. Sen sijaan 
lakkautettiin perinteiset lääninhallitukset, ja tilalle perustettiin aluehallintovirastot sekä työ- ja 
elinkeinokeskukset. Aluehallintouudistus näyttää tuottaneen entistä sotkuisemman himmelimallin, 
jonka hallitseminen on taatusti vaikeaa ja vaikutukset ennakoimattomia.

Aluehallinnon uudistamishankkeen eli ALKU-hankkeen arviointi (Karppi 2011), jonka Tampereen 
yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkijaryhmä VM:n tilauksesta julkaisi vuonna 2011, toteaa, että 
suurin osa aluehallinnon käytännön toiminnoista muuttui uudistuksessa vain marginaalisesti. 
Varsin varovaisesti sanansa asettava raportti toteaa, että henkilöstöstä noin puolet koki, että heitä ei 
kuultu uudistuksessa riittävästi. Uudistuksella oli yhtenä tavoitteenaan hallinnon kansanvaltaisuuden 
vahvistaminen. Arviointiraportin mukaan tämä tavoite toteutui osittain, mutta kiinnostavaa on, että 
aluehallintouudistusta ei toteutettu ns. Kainuun mallia seuraten. Kainuun kokeilussahan on ollut 
vaaleilla valittava maakuntavaltuusto.

ALKU-hankkeessa tyydyttiin parantamaan maakuntahallinnon vaikutusmahdollisuuksia 
aluehallinnossa, ja tässä osin onnistuttiinkin.

Aluetason sosiaalipolitiikka on eräällä tavalla luonteva taso päättää sosiaalipoliittisesti merkittävistä 
asioista, mutta en ole varma, että aluekehitykseen liittyvät ristiriidat poistuisivat yksikkökokoa 
kasvattamalla. Jos ajattelemme fyysistä suunnittelua, ovat esimerkiksi liikenneväylät hyvin tärkeitä 
aluerakennetta ohjaavia tekijöitä. Olin itse mukana Lempäälän kunnanhallituksen jäsenenä 
vaikuttamassa Helsingin ja Tampereen välisen moottoritien linjauksiin 1980-luvun lopulla. Kaikkien 
päätöksentekoon osallistuvien kuntien intressissä oli vaikuttaa moottoritien linjaukseen oman 
kuntansa kannalta edullisella tavalla. Moottoritien nähtiin vaikuttavan vuosikymmeniksi eteenpäin 
kunta- ja palvelurakenteeseen, ja niin on todellakin käynyt. Eri kuntien edut olivat vastakkaisia, ja 
kamppailu moottoritien linjauksesta kovaa. Vaikka linjauksia tehtäessä varmaan puhuttiin myös 
alueellisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta esimerkiksi työmatkaliikenteestä, asuntotuotannosta ja 
työpaikkojen sijoittumisesta, ei voi puhua mistään alueellisen sosiaalipolitiikan kokonaisnäkemyksestä. 

Kun sosiaali- ja terveyspalveluja ryhdytään tulevaisuudessa järjestämään entistä laajemmilla 
alueilla, on demokraattisesti valitun ristiriitojen sovittelu- ja päätöksenteon areenan luominen 
todella tärkeä seikka.
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Yhteiskuntatieteellisesti sivistynyt hallitus

Hyvinvointivaltion kasvun ja rakentamisen kaudella ei kirjoitettu suurisuuntaisia ohjelmateoksia, 
eikä niitä näytä syntyvän hyvinvointivaltion uudistamisenkaan ohjenuoraksi, ellei sitten Himasen ja 
Castelsin raportti osoittaudu sellaiseksi. Himasen ja Castelsin raportissa esitetään hyvinvointivaltion 
uudistamisen tarvitsevan uudenlaista poliittista johtajuutta. Tästä näkökulmasta on kiinnostavaa 
todeta, että Jyväskylän yliopistossa opiskelleilla poliitikoilla on nykyhallituksen päätöksentekijöiden 
joukossa merkittävä asema. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, peruspalveluministeri Susanna 
Huovinen ja hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ovat oman yliopistoni kasvatteja. Ministeri 
Virkkunen on opiskellut Jyväskylän yliopistossa tiedotusoppia (YTM 2001 ja YTL 2006), Urpilainen 
kasvatustieteitä (KTM 2002) ja Huovinen yhteiskuntapolitiikkaa (YTM 1998).

Minusta Jyväskylän yliopiston politiikan tutkijat, filosofit, yhteiskuntapoliitikot ja naistutkijat voivat 
aika tyytyväisenä ajatella, että tiedeyhteisömme on onnistunut virittämään lahjakkaissa ja aktiivisissa 
opiskelijoissa kiinnostuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Jotakin yliopistossamme on tehty 
oikein, kun näin merkittävä osuus hallituksen jäsenistä on koulutettu Jyväskylässä.

Mutta samalla yliopisto-opettajan mieleen hiipii tunne melkoisesta vastuusta. Sosiaalipolitiikasta 
päättävien poliitikkojen ei tietenkään tarvitse olla yliopistollisen tutkinnon suorittaneita eikä 
heidän mahdollisten opintonsa tarvitse olla yhteiskuntatieteissä suoritettuja. Toisaalta on ihan 
luontevaa, että yhteiskunta- ja käyttäytymistieteitä opiskelleesta ihmisestä tulee aktiivipoliitikko. 
Siksi se, mistä sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä nyt keskustellaan ja miten niitä opetetaan, voi 
vaikuttaa kymmenen, viidentoista vuoden kuluttua valtioneuvostossa tehtäviin päätöksiin. Tämä 
pakottaa kriittisestikin pohtimaan, millainen näkemys sosiaalipolitiikasta tulevilla päättäjillä 
nykyopinnoista syntyy.

Oma veikkaukseni on, että aika erilainen kuin omissa opinnoissani 1970–1980-luvuilla. Silloin 
korostettiin sosiaalipolitiikassa, paitsi sosiaalipoliittisen järjestelmän, sen hallinnon ja talouden 
tuntemusta, erityisesti yhteiskuntasuunnittelua. Aluenäkökulman merkitystä korostavaksi esimerkiksi 
käyköön se, että 1980-luvulla Yhteiskuntasuunnittelu-lehden päätoimittajana toimivat sekä Risto 
Eräsaari että J-P Roos, molemmat tuon ajan sosiaalipoliittisen tutkimuksen keskeisiä vaikuttajia. 
Jyväskylän yliopistossa käynnistettiin tutkinnonuudistuksen myötä yhteiskuntasuunnittelun ja 
sosiaalityön koulutusohjelma. Yhteiskuntasuunnittelua painottava sosiaalipolitiikan opiskelu korosti 
vahvasti demokraattisten prosessien merkitystä, paikallisten asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa 
omiin elinympäristöihinsä, ja jopa kykyä tuottaa vastasuunnittelua. Fyysisellä suunnittelulla ja 
sosiaalisilla olosuhteilla nähtiin olevan kiinteä yhteys. Sosiaalihuollon työntekijöiden ja päättäjien 
tulee pyrkiä vaikuttamaan yhdyskuntasuunnitteluun, jotta ongelmat voidaan ennaltaehkäistä.

Vaikka aluenäkökulma on edelleen mielekäs, selvää on, että vuonna 1989 tapahtuneet muutokset 
Euroopassa tekivät perinteisen sosiaalipoliittisen suunnitteluajattelun vanhanaikaiseksi. 1990-luvun 
kuluessa sosiaalipolitiikan opetus ja tutkimus muuttuikin selvästi. Globaalit ongelmat, kestävä kehitys 
ja toisaalta ihmisten elämänpolitiikkaan liittyvät teemat nousivat vahvasti esille. Näkökulmaksi 
vaihtui siis koko maailman mittainen tarkastelu ja toisaalta aivan paikallinen, yksilöä, perhettä ja 
lähiyhteisöä painottava näkökulma.

Opetuksen näkökulma alueelliseen sosiaalipolitiikkaan

Alueellinen näkökulma sosiaalisiin ongelmiin on tietysti edelleen ajankohtainen. Uudessa 
Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä Marja Vaattovaara ja hänen tutkimusryhmänsä esittävät, että 
yhdyskuntarakenteet eriytyvät ihmisten alkuperän mukaan niin, että kantasuomalaiset ja keskiluokka 
muuttavat pois lähiöistä, joihin on keskittynyt paljon siirtolaisia. (Vilkama et al. 2013.) Tutkijat erottavat 
Helsingin seudulla kahden tyyppistä alueellista hyvinvointierojen eriytymistä. Väestön terveydessä ja 
hyvinvoinnissa, koulutus- ja tulotasossa sekä työttömyydessä on havaittavissa selkeitä alueellisia eroja, 
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joita voimakaskaan taloudellinen kasvu ei näytä poistaneen. Toiseksi on yhä selvemmin nähtävissä 
sosiaaliseen ja taloudelliseen eriytymiseen liittyvää kaupunginosien etnistä eriytymistä. Tällaisesta ei 
ole aiemmin ollut näyttöä Suomessa, joskin toisissa pohjoismaissa ilmiö on vanha.

Tällä hetkellä aluenäkökulma sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön opetuksessa näkyy liian vähän. 
Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikka-oppiaineessa on painotuksena globaali näkökulma ja 
kestävä kehitys. Sosiaalityössä Jyväskylässä ammatillinen erikoistumiskoulutuksen painotus on 
yhteisösosiaalityö. Tästä huolimatta aluenäkökulman merkitystä korostavaa opetusta voisi olla 
enemmänkin, varsinkin perustutkinnossa. Myös perinteinen yhdyskuntatyö on tutkintovaatimuksissa 
ohentunut, ja opetustarjonta vaihtelee vuosittain. Kun ”kaikkea” pitäisi olla enemmän, ohjaa 
opetuksen kysyntä myös tarjontaa. 

Maisteriopinnoissa voivat sosiaalityön opiskelijat valita erikoistumisopintoja seuraavasta luettelosta:

 

Taulukko 1: Kurssivalinnat

KURSSIN NIMI  SUORITTANEET

STOS401 Evaluaatiotutkimus 8

STOS402 Ihmiskäsitykset sosiaalityössä 5

STOS403 Rakenteellisen ja yhteisötyön menetelmät 18

STOS404 Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys 2

STOS405 Lastensuojelu 65

STOS406 Vanhustyö 21

STOS407 Riippuvuudet 43

STOS408 Aikuissosiaalityö ja aktivointi 48

STOS409 Maahanmuuttajatyö 14

STOS4010 Sukupuoli 1

STOS411 Muut erikoistumisopinnot 9

Kurssivalinnat kertovat preferensseistä, joita tämän hetken sosiaalityön opiskelijoilla on. 
Lastensuojelukurssin valitsi 65 opiskelijaa, aikuissosiaalityö ja aktivointikurssin 48 opiskelijaa ja 
riippuvuudet -kurssin 43. Vähiten kiinnostivat sukupuoli (1) ja yhteisötalous ja yrittäjyys (2). 
Kiinnostuksen suuntautumiseen vaikuttaa luonnollisesti aikaisempi kurssitarjonta. Tämä on 
saattanut vaikuttaa sukupuoliteeman vähäiseen suosion (koska varsin monet tekevät naistutkimuksen 
opintoja). Rakenteellisen ja yhteisötyön menetelmien suosio ei toki ole vähäistä, pikemminkin se on 
lähellä keskiarvoa (21.3), mutta alueellisen sosiaalityön kehittämisen näkökulmasta varsin monet 
opiskelijat eivät teemaan perehdy.

Opiskelijat saavat meillä vapaasti valita gradunsa aihepiirin. Muutaman viime vuoden graduja 
selattuani voin sanoa, että yhdyskuntiin tai alueisiin vaikuttamisen näkökulma on graduissa vain 
vähän esillä. Pinnallinen tarkastelu Jyväskylässä hyväksytyistä graduista osoitti että kunnallinen 
sosiaalipolitiikka oli teemana esillä vain yhdessä gradussa 188:sta. (Karlsson 2011.)

Jyväskylän yliopistossa ei oppiainevalikoimaan kuulu aluetiedettä tai hallintotieteitä (joihin 
kunnallistieteet lukeutuvat). Tämän voi ajatella ehkä jonkin verran vaikuttavan opiskelijoiden 
suuntautumiseen. Tätä ei ehkä kuitenkaan tule liioitella.

Johtopäätökset

Sosiaalipolitiikan ongelmana on omien klassisten teoreettisten suuntausten puute tai ainakin huono 
tunnettuus. Vielä minun sukupolveni joutui lukemaan kuusensa, wariksensa ja niemisensä, jonka 
kautta omaksuimme käsityksen sosiaalipolitiikasta omana erillisenä politiikan lohkonaan, joka 
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ainakin saamassamme opetuksessa rinnastui tasaveroisena talouspolitiikan kanssa. On tietysti toinen 
asia, oliko sosiaalipolitiikka tuolloinkaan tasaveroinen keskustelukumppani talouspolitiikalle mutta 
niin silloin ajateltiin.

Yliopistossa kulloinkin pinnalla olevat poliittiset aatteet, olivatpa ne sitten 1970-luvun tapaan 
demokraattisen suunnittelun merkitystä korostavia tai 2000-luvun globalisaatiota ja kestävää 
kehitystä painottavia, vaikuttavat sentään aika rajoitetusti tulevien poliitikkojen myöhempiin 
päätöksiin. Mutta kiinnostava ajatuskoe on silti jossitella, olisiko poliittinen debatti maassa 
toisenlaista, jos Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella olisi painotettu 
paikallishallinnon merkitystä ihmisten hyvinvoinnin luojana. Sosiaalityötä on pakko tehdä niissä 
yhteiskunnallisissa puitteissa, jotka kulloinkin vallitsevat. 
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REHTORI JORMA NIEMELÄ,  
DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 

Hyvinvointistrategiat ja  
miten niitä toteutetaan? 

Tässä artikkelissani kertaan ensin joitakin teemoja, joista olen viime vuosina 
kirjoittanut kirjoittaessani hyvinvoinnin strategioista. 

Sen jälkeen tarkastelen ihmisen emansipoitumista ja siihen liittyvää sosiaalisten 
mahdollisuuksien politiikkaa sekä kasvatuksen ja sivistyksen olemusta. 
Keskustelu liittyy osallistavaan sosiaaliturvaan, jonka näkisin laajempana 
kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö, jonka mukaan ”[o]sallistavan 
sosiaaliturvan tavoite on ehkäistä työkykyisten työttömien syrjäytymistä, 
kannustaa heitä työntekoon, ja samalla lisätä sosiaaliturvan yleistä hyväksyntää 
yhteiskunnassa”. 

Poliittisen keskustelun perinteisiä kysymyksiä on kysymys yhteiskunnan 
vastuusta ja yksilön vastuusta. Parina viime vuosikymmenenä keskusteluun 
on tullut mukaan kansalaisyhteiskunnan vastuu. Lopuksi tarkastelen 
seminaarimme otsikon aiheita.
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 Yhä ajankohtaisemmaksi tulee kysymys, miten Suomi pelastetaan globaalissa kilpailussa. 
Talouselämän vaikeudet, julkistalouden alijäämä ja ekologinen kestävyys ovat olleet 

julkisen keskustelun aiheita. Toisaalta voidaan kysyä, eikö tällä sivistys-, koulutus- ja osaamistasolla 
kyetä aivan erin-omaisesti huolehtimaan pienestä, runsaan viiden miljoonan asukkaan maasta 
ja sen väestöstä, jos teemme oikeita ratkaisuja ja valintoja. Arvokysymyksiin liittyy se, millaisen 
materiaalisen tason me haluamme ja minkälaiseen me olemme oikeutettuja tässä rajallisten 
luonnonvarojen maailmassa.

Hyvinvoinnin kannalta isoja draivereita ovat muiden muassa julkisen talouden, ml. kuntatalous, 
kiristyminen, työelämän muutokset, tiedon demokratisoituminen ja digitalisoituminen, 
yksilöllistyminen ja valinnanvapauksien korostuminen, yhteisöllisyyden muutokset ja sen uudet 
muodot. Muutokset näkyvät uusina mahdollisuuksina mutta myös sosiaalisten verkostojen 
vajeena tai muutoksena sekä työllistymisen haasteina. Joko syinä tai seurauksina – tai molempina 
– ovat päihde- ja mielenterveysongelmat sekä laajemmin elämänhallinnan ongelmat.

Hyvinvoinnin kaksi strategiaa

Hyvinvoinnin edellytykset voi jakaa kahteen toisiinsa kietoutuvaan ryhmään: 
lainsäädännöllisinstitutionaalisiin ja kasvatuksellissivistyksellisiin. Kehittynyt sosiaalipoliittinen 
järjestelmä tarjoaa sosiaalista turvaa, tulonsiirtoja ja palveluja. Toisaalta inhimillisten 
kasvuprosessien kautta syntyy yhteiskunnallista toimintakykyä, osallisuutta, osallistumista ja 
sisäistä elämänhallintaa. (Hämäläinen 2006.) Yhdessä ne tukevat yhteiskunnan koheesiota. Molempia 
tarvitaan sosiaalisesti kestävään kehitykseen – jopa niin, että lainsäädännöllisinstitutionaalisissa 
toimissa voidaan epäonnistua ilman kasvatuksellis-sivistyksellistä tukea.

Tämän mukaisesti hyvinvointia tulee edistää kahden toisiaan tukevan strategian avulla. Poliittinen 
strategia vaikuttaa lainsäädäntöön, talouteen, tulonjakoon sekä palvelu- ja muihin instituutioihin. 
Vastaavasti pedagoginen tai sivistysstrategia vaikuttaa ihmiseen, myös ihmisten kohtaamiseen, 
vuorovaikutukseen ja yhteisöihin, joista perhe ja kansalaisyhteiskunta korostuvat. Hyvinvointiin 
kasvetaan ja sosiaalisesti kestävä hyvinvointi saavutetaan suurelta osin kasvatuksen kautta, mikä 
tekee hyvinvoinnista keskeisen jäsentäjän kasvatuksen yhteiskunnallista merkitystä koskevissa 
pohdinnoissa. 

Kahta strategiaa voi kuvata myös empowermentin ja emansipaation käsitteillä. Empowerment-
käsite on suomennettu sekä valtaistumisena että voimaantumisena tekemättä aina eroa näiden 
suomalaisten käsitteiden välille. Empowerment-sanan etymologia painottaa sitä, että ”The 
empowerment of a person or group of people is the process of giving them power and status 
in a particular situation”. Politiikan tehtävä on huolehtia siitä, että ihmisellä on käytössään 
valtaistamisen (empowerment tässä merkityksessä) kautta ulkoiset voimaantumisen resurssit, 
kun taas kasvatuksellissivistyksellinen toiminta huolehtii ihmisen sisäisten voimavarojen 
vapauttamisesta, ihmisen ja ryhmien voimaantumisesta eli emansipoitumisesta (Niemelä 2009). 

Kun valtio luo – suurelta osin nimenomaan kuntien kautta – tulonsiirtojen, palveluiden ja 
koulutuksen kautta yksilöille, perheille ja koko väestölle hyvinvoinnin edellytyksiä, kyse on edellä 
mainitusta empowermentista eli valtaistamisesta. Resursseja uudelleen jakamalla tasataan riskejä 
ja edistetään sosiaalista yhteenkuuluvuutta, sosiaalista koheesiota.
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Kun taas yksilö edellä olevan valtaistumisen kautta ottaa joko omaa tai yhteisönsä elämää haltuun, 
kyse on edellä niin ikään mainitusta emansipaatiosta eli voimaantumisesta. Kyse on sisäisen 
elämänhallinnan, osallisuuden, osallistumisen ja yhteiskunnallisen toimintakyvyn kasvamisesta 
kuten Juha Hämäläinen (2006) määrittää inhimillistä kasvuprosessia. Kyseessä ovat sosiaaliset 
suhteet, mutta vielä hieman enemmän: sisäinen kasvu ihmisyyteen, vastuuseen, yhteyteen ja 
osallisuuteen. Kansalaisyhteiskunnassa on sekä valtaistavia että voimaannuttavia elementtejä. 
(Niemelä 2011.)

Kysymys on siis – Liisa Björklundin ja Sari Marja Sarlio-Siintolan (2010) mukaan – siitä, 
että institutionaaliset rakenteet tarjoavat kyllä erilaisia toimintamahdollisuuksia ihmisille, 
mutta he eivät pysty niitä syystä tai toisesta ottamaan käyttöönsä eikä näin täysivaltaisesti 
osallistumaan yhteisöihin ja yhteiskunnan toimintaan. Empowerment-elementistä voidaan puhua 
institutionaalisina rakenteina (toimintavalmiuksien ulkoisina ehtoina) ja emansipaatiota taas 
inhimillisinä toimintavalmiuksina 1 (Capability Approach). Nusbaumin mukaan kyseessä on 
toiminnan ulkoisista ehdoista (external conditions) ja toimijan sisäisistä toimintavalmiuksista 
(internal capabilities).

Björklund ja Sarlio-Siintola (2010) tarkastelevat eri ministeriöiden strategioita suhteessa siihen, 
miten ne ottavat huomioon näiden toimintavalmiuksien edellytysten luomisen. Niemelä ja 
Niemelä (2011) tarkastelevat puolestaan sitä, miten sivistys on otettu huomioon ministeriöiden 
strategioissa.

Heikki Hiilamo ja Juho Saari (2010) ovat hahmotelleet toimittamassaan Sosiaalisten mahdollisuuksien 
politiikka -kirjassa ja sen saman nimisessä artikkelissa niitä toimia, joilla ”pyritään parantamaan 
ihmisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään ja säilyttämään heidän työ- ja toimintakykynsä”. 
Samassa kirjassa Hagfors ja Kajanoja (2010) tarkastelevat hyvän kehää (vituous circle), jossa 
ajatellaan hyvinvointivaltion positiivisten vaikutusten vahvistavan itseään. Vaikka hyvän kehästä 
on ilmeistä evidenssiä, on kysyttävä, miksi edelleen on syrjäytymistä ja ulkopuolisuuden 
kokemusta.

 STRATEGIA POLIITTINEN PEDAGOGINEN

 Hyvinvoinnin edellytykset Lainsäädännöllis-institutionaaliset Kasvatuksellis-sivistykselliset

 Yksilön näkökulma Valtaistuminen (empowerment) Voimaantuminen (emansipaatio)

 Yhteiskuntapolitiikan  Toimintavalmiuksien ulkoiset ehdot Inhimilliset toimintavalmiudet  
   näkökulma (external conditions) (capability approach)

Kasvatus ja sosialisaatio

Hyvän kehää vahvistavat kasvatus ja koulutus ja epäonnistuessaan ne voivat myös murtaa hyvän 
kehän. Pauli Siljanderin (2002) mukaan kasvatuksella on opetuksen lisäksi kolme perustehtävää: 
sosialisaatio-, sivistys- ja näihin sisältyvä identiteettitehtävä. Sosialisaatiossa ihmisestä tulee 
yhteiskunnallisesti toimintakykyinen; yksilö omaksuu ne tiedot, taidot, tavat, toimintasäännöt, 
arvot ja asenteet, jotka mahdollistavat toimimisen yhteiskunnan jäsenenä (Siljander 2002). 

On hyödyllistä erottaa varhaiskasvatuksen primaarinen ja sille rakentuva koko elämän 
ajan jatkuva sekundaarinen sosialisaatio. Ihminen sosiaalistuu yhteisöissä elämällä, mutta 
sosialisaation tietoinen edistäminen on nähty myös kasvatuksen tehtäväksi. Keskeneräisestä 
tai häiriintyneestä sosialisaatioprosessista kertovat sellaiset yhteiskunnan jäsenyyttä haittaavat 
ilmiöt, kuten uusavuttomuus, arjen rytmin katoaminen, kyvyttömyys hoitaa raha-asioita, asioida 
viranomaisissa, ulkopuolisuuden kokemus tai yhteiskunnallinen osattomuus. 

1  Itse käytän mieluimmin aktiivista emansipoitumisen käsitettä kuin passiivisemman oloista toimintavalmiutta,  
vaikka perimmältään on kyse yhdestä ja samasta asiasta.
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Pedagogisina käsitteinä sivistys ja sivistyminen ovat parin vuosisadan ajan tarkoittaneet 
ajatusta uutta luovasta toiminnasta. Sivistävä kasvatus edistää kasvavan vapautta ja kykyä 
itsenäiseen toimintaan. Sivistymisen ydintä on itsensä, toisin sanoen yksilöllisten potentiaalien 
toteuttaminen. Elinikäisen oppimisen tavoitteissa tätä kuvataan termillä itsensä toteuttaminen 
(personal fulfilment). Sivistys sisältää ajatuksen olemassa olevan ylittämisestä ja edistyneemmästä 
elämänmuodosta. (Niemelä ja Niemelä 2011.)

Sivistyminen kehkeytyy vuorovaikutuksessa, jonka osapuolina ovat yksilöllinen, autenttinen 
ja ainutkertainen ihminen potentiaaleineen ja toisaalta sosiokulttuurinen maailma, jonka osia 
koulutus ja sivistystyö ovat. Kansansivistyksellä on kulttuurinen (kansankulttuuri), poliittinen 
(kansanvalta) ja sosiaalinen (tasa-arvopyrkimys) ulottuvuus. Koko sivistysajatuksen historian 
ajan on ajateltu, että sivistys kuuluu kaikille, eikä se jaa etuoikeuksia (Siljander 2002, 29–36).

Koulutuksessa on sekä muodostumassa että säilymässä muutamia kehityssuuntia, jotka luovat 
eriarvoisuutta. Vaikka Suomi menestyy hyvin PISA-vertailuissa, eri ryhmien – ja eri koulujen 
– oppimistuloksissa on nähtävissä eriytymistä. Koulutuksen sukupuolisensitiiviset erot ovat 
edelleen suuret. Kolmanneksi kaavailtujen koulutusrakenteiden muutokset saattavat edelleen 
vaikeuttaa aliedustettujen ryhmien koulutukseen pääsyä. (Kolkka ja Karjalainen 2013.) 

Akateemisten perheiden lapset päätyvät 6,8-kertaa todennäköisemmin akateemisiin opintoihin 
kuin ei-akateemisten kotien lapset. Ammattikorkeakoulut sen sijaan ovat merkittävästi 
mahdollistaneet korkeakouluopintoja perhetaustasta huolimatta ja edistäneet näin tasa-arvoa 
(Kivinen, Hedman ja Kaipainen 2013.)

Yksilö ja yhteiskunta

Seminaarimme teema on ”Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus”, ja sen alaotsikko 
on ”Haasteet opetukselle ja tutkimukselle”. Kuntien mahdollisuudet hoitaa tehtäviään ovat 
kaventumassa. Lisäksi valtioneuvosto ennakoi tulevaisuusselonteossaan (2013), että ”on päätettävä, 
mitkä sosiaaliset palvelut järjestetään verovaroin, mitkä kansalaisjärjestöjen kautta ja mitkä ovat 
yksilön omalla vastuulla”. Kysymys ei ehkä kuitenkaan ole siitä, että tehtävät ja vastuut voitaisiin 
näin jakaa.

Pohjoismaisen mallin taustalla on pitkä historiallinen kehitys, jossa eri prosessit vahvistavat 
toisiaan. Keskinäisen välittämisen kulttuuri, kansalaisyhteiskunta ja hyvinvointivaltio nivoutuvat 
toisiinsa. Hyvinvointivaltio ei välttämättä – kuten usein väitetään – murenna ihmisten keskinäistä 
vastuuta ja yhteisöllisyyttä, vaan se vastuunkanto ja yhteisöllisyys ovat hyvinvointivaltion 
perusta (ks. Pessi ja Saari 2011). Kansalaisyhteiskuntatutkija Lars Trägårdh (2009) hahmottaa tämän 
pohjoismaisen vyöhykkeen juuriksi valtion vahvan roolin, aktiivisen kansalaisuuden perinnön 
sukupolvilta toisille, protestanttisten arvojen perinteen sekä pohjoismaisen perhekulttuurin.

Yksilön vastuunkanto on osa pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Mutta on moraalisesti väärin 
edellyttää vastuunkantoa henkilöltä, joka ei kykene syystä tai toisesta, tilapäisesti tai pysyvästi 
kantamaan vastuuta. Tämä ei tyhjennä yksilön moraalista subjektiutta vaan kunnioittaa ihmisten 
erilaisuutta ja erilaisia voimavaroja ja mahdollisuuksia – ja vieläpä eri elämänvaiheissa. Esimerkiksi 
lapsuudessa ja toimintakykyään menettävässä ikääntymisvaiheessa olevan voimavarat selvitä 
yksin ovat heikommat kuin toimintakykyisessä työiässä. 

Julkinen valta voi vastuuttaa kansalaista monella tapaa (ks. Niemelä 2011). Ensinnäkin kyse voi 
olla vastuuseen mahdollistamisesta. Universaalit sivistys- ja sosiaaliturvajärjestelmät voivat 
valtaistaa kansalaista niin, että hän kykenee itse kantamaan vastuuta. Järjestöjen vertaistoiminta 
ja muut palvelut tähtäävät niin ikään tähän vastuunkannon mahdollistumiseen. Vastuuseen 
kasvamisesta tai jopa kasvattamisesta voidaankin puhua taas silloin, kun kasvatus ja kulttuuri 
tukevat sitä. 
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Niin ikään julkinen valta voi käyttää vastuuseen houkuttelemista osana voimaannuttamista tai sen 
vaatimista. Sosiaaliturvaetuuksiin voidaan luoda oman vastuun kantamista suosivia kannustimia 
(Björklund 2008). Vastuuseen pakottamisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun sairaalle tai vammaiselle 
ei tarjota hänelle kuuluvia palveluita ja omaishoitajat pakotetaan näin huolehtimaan läheisistään, 
vaikka heillä ei olisi siihen edellytyksiä. 

Julkinen valta voi myös vapauttaa vastuusta puuttumalla interventioilla tilanteisiin, joissa 
kansalainen olisi itse halukas ja mahdollinen kantamaan vastuuta. Mikäli vastuuseen kykenevä 
henkilö vapautetaan vastuusta, häneltä riistetään ihmisenä olemisen mahdollisuus ja jatkuva 
kasvu vastuullisuuteen. Erityisen haastavia nämä kysymykset ovat elämäntavoista aiheutuvien 
sairauksien ja muiden ongelmien kohdalla.

Objektialamainen vai subjektikansalainen

Toistan: On moraalisesti väärin edellyttää vastuunkantoa henkilöltä, joka ei kykene syystä 
tai toisesta, tilapäisesti tai pysyvästi kantamaan vastuuta. Yhteiskunnallisia vs. rakenteellisia, 
ongelmia ei pidä myöskään sälyttää yksilön syyksi tai vastuualueeseen. Mutta sosiaalipolitiikassa 
analysoidaan liian vähän niitä kulttuurisia muutoksia, joita elämäntapojen, yhteisöllisyyden, 
verkostojen ja arvojen muutos tuo kansalaisuuteen ja yksilön kyvykkyyteen ja tapaan toimia 
yhteiskunnassa. Tätä taustaa vasten koko elämän digitalisoituminen muuttaa myös työelämää ja 
sen kvalifikaatioita – myös kunnallisissa palveluissa.

Kokonaisuutena kyse ei ole minkään uuden elementin tuomisesta kunnalliseen palveluun, vaan 
olemassa olevien näkemisessä ja hahmottamisessa uudella tavalla.

Vaikka primaarisosialisaatiossa syntyneet vajeet tai vääristymät voivat olla varsin tuhoisia, 
terapialla, korvaavilla kokemuksilla ja tuella voi olla ratkaiseva merkitys selviytymistaitojen ja 
toimintavalmiuksien syntyyn myöhemmällä iällä. Elämänikäisessä sekundaarisessa sosialisaatiossa 
ihmissuhteilla, yhteisöillä, verkostoilla ja vuorovaikutuksella on ratkaiseva merkitys – jopa niin, 
että köyhyydestä ja vaikeuksista huolimatta voi kokea onnellisuutta (Kainulainen 2013). Sosiaalinen 
syrjäytyminen taas ilmenee usein vähäisinä – tai vääränlaisina – ihmissuhteina: ihmissuhteet eivät 
täytä vuorovaikutuksen, läheisyyden, tuen tai hyväksytyksi tulemisen tarpeita. 

Sosiaalisen luottamuksen menettäminen heijastuu muihin elämänalueisiin, terveydestä aina 
tukiriippuvuuteen (Kortteinen & Elovainio 2006). Saman asian ilmaisee Antti Kouvo (2013): ”On aivan 
mahdollista, että muihin kansalaisiin luottavaisemmat ovat herkempiä luottamaan myös julkisiin 
instituutioihin…” Anna Sofia Salonen (2013) liittää kokonaistarkasteluun myös pelon siitä, että 
joku vahingoittaa tai että itse vahingoittaa.

Mitä isompiin ja erikoistuneempiin organisoitumisiin tullaan menemään sote-uudistuksessa, sitä 
enemmän tarvitaan toimintamuotoja, joissa pitkäkestoisen ja turvallisen ihmis- tai asiakassuhteen 
myötä rakennetaan ensin luottamusta ja sitten maailman hajanaisuus kurotaan ihmisen 
mittaiseksi (esimerkkeinä Vamos, työpajat jne.).

Huono-osaisuuden politiikan tulee perustua tulo- ja elintasotietojen ohella myös ihmisten omat 
kokemukset huomioon ottaviin räätälöityihin ratkaisuihin (Sakari Kainulainen ja Juho Saari 2013). 
Julkisen vallan kriteerien rinnalla tulee tarkastella huono-osaisten identiteettien, minuuksien 
ja luottamuksen rakentumista sekä niiden kautta sitä, millaiset mahdollisuudet on murtautua 
marginaalista (Niemelä 2002).

Toiseksi kysymys on merkitysmaailman rikastumisen prosessista eli sivistyksestä. Koulutuksella, 
taiteella, uskonnolla ja koko kulttuurilla kaikkinensa on ratkaiseva merkitys siihen, miten ihminen 
kokee itsensä, maailmansa ja mahdollisuutensa. Kaikesta kritiikistä huolimatta Pekka Himanen on 
oikeilla jäljillä korostaessaan arvokkuutta (dignity) kehityksen päämääränä. Hänellä se tarkoittaa 
kaikkien mahdollisuutta toteuttaa ainutlaatuista arvokkuuttaan ihmisinä. (Castells ja Himanen 2013.)
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Koulutuksen tavoitteeksi nähdään – sinänsä oikein – työllistyvyys. Se on yksi keskeinen 
lopputulema, mutta – kuten Marjo Kolkka ja Anna Liisa Karjalainen (2013) korostavat – 
koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa motivoitumaan, sitoutumaan ja löytämään 
elämälleen sisältöä. Heidän mukaansa olennaista on kasvaminen omaksi itsekseen, elämään 
toisten kanssa ja kansalaiseksi kasvaminen.

Kunnat ovat panostaneet perhepolitiikkaan, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, mutta 
ylisukupolviset ongelmat säilyvät sitkeinä. Kysymys on usein siitä, että merkitysmaailmat 
eivät muutu eikä yksilö löydä tai ei kykene hyödyntämään omaa potentiaaliaan. Juuri 
siksi koulutukselliset tasa-arvo-ohjelmat ja koulutusmuotojen joustava kehittäminen ovat 
ratkaisevia sekä osaamisen mutta myös hyvinvoinnin kehittymisen kannalta. Valtiollista ja 
kunnallista sosiaalipolitiikkaa on jatkuvasti arvioitava rinnakkain perhe-, kasvatus-, sivistys- ja 
koulutuspolitiikan kanssa rinnakkain. 

Kuten Reijo Väärälä tässä seminaarissa osuvasti toteaa, ”koulutus, osaaminen ja inhimilliseen 
suorituskykyyn liittyvät tekijät jäävät helposti sosiaalisen ulkopuolelle”. Vaikka Koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa eli Kesussa (2011) todetaan, että ”kuntauudistuksen jälkeen 
kunnilla on nykyistä paremmat mahdollisuudet vastata koulutuspalvelujen järjestämisestä ja 
kehittämisestä” ja ohjelmassa otetaan esiin selkeät koulutuksellisen tasa-arvon ja syrjäytymisen 
ehkäisyn tavoitteet, ei koulutuksesta ole käyty juurikaan keskustelua kuntauudistuksen yhteydessä 
– saati koulutuksen ja soten nivelkohdista. 

Sosiaalisen ja sivistyksellisen on liittouduttava yhä vahvemmin. Tällä en tarkoita sosiaalityön 
muuttamista sosiaalipedagogiikaksi, vaikka viimemainitullakin on toki eittämätön paikkansa. 
Kansalaisjärjestöt tunnistetaan oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen paikoiksi (Möttönen 

ja Niemelä 2005). Kunnissa tulisi täysimääräisesti hyödyntää mm. kansalais- ja työväenopistojen, 
kansanopistojen ja verkko-opiskelun mahdollisuudet. Osallistava sosiaaliturva on erinomainen 
ajatus, mutta se tulee nähdä työttömyysongelmaa laajemmin: Kysymys on osallisuudesta 
yhteisöihin ja kansaan, arvokkaaseen elämään, sivistysmahdollisuuksiin ja toivon näköaloihin. 
Erityisen korostuneesti tämä tulee esille maahanmuuttajaväestön integroitumisessa suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Tuoreessa Jari Helmisen väitöskirjassa (2013) sosiaaliohjaajien työstä löytyi kannustavan ohjauksen 
elementit, jossa asiakkaan kulttuurinen tausta, elämänkulku ja toimintatavat otetaan huomioon, 
tavoitteita jäsennetään yhteistoiminnallisesti ja asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja pyritään 
vahvistamaan. Mutta niin tiede- ja kuin ammattikorkeakouluissakin tulisi vakavammin paneutua 
sosiaali- ja sivistyspolitiikan integrointiin syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisyssä.

Johtopäätös

Kun poliittisessa retoriikassa korostetaan yksilön vastuuta ja kun julkiseen palveluun kohdistuu 
yhä enemmän talous- ja tulospaineita, on korkeakoulujen koulutus-, tutkimus- ja kehitystyössä 
nyt fokusoiduttava siihen, miten luodaan edellytyksiä ihmisen voimaantumiselle, hänen omien 
potentiaaliensa löytymiselle sekä luottamuksen ja osallisuuden vahvistumiselle.

Kunnalliselle ja yleensä julkiselle palvelulle tämä ei merkitse niiden alasajoa, vaan niiden 
kohdentamista niin, että poliittisten ja pedagogisten strategioiden yhteistyöllä saadaan 
maksimaalisesti sekä inhimillistä kasvua että hyvinvointia.

Tällä tarkastelulla vältytään myös siltä, että väärään näkemykseen perustuvalla palveluiden 
tuottamismallilla heikennettäisiin palveluiden vaikuttavuutta. 
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Kunnallisen 
sosiaalipolitiikan toiminta, 
toimijat ja areenat

Tässä artikkelissa keskeinen tavoiteeni on tuoda kunnallisesta sosiaalipolitiikasta 
käytävään keskusteluun mukaan poliittinen toimijuus, poliittiset ristiriidat ja 
kompromissit. 

Tämä aloitetaan politiikkakäsitteiden pohdinnalla, sitä jatketaan paikallispolitiikan 
toimijoiden erittelyllä, sitten kehitellään olettamusta erilaisten paikallisten 
sosiaalipoliittisten regiimien olemassaolosta ja muuttumisesta. 

Lopuksi vedetään yhteen olettamuksia kunnan ja valtion suhteen muutoksesta 
sosiaalipolitiikassa.
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 Sosiaalipolitiikasta on nykyään mahdollista keskustella pitkään keskustelematta politiikasta. 
Keskustelu käsittelee instituutioita, kuten valtiota ja kuntia, palveluja ja toimeentuloturvaa, 

tuottajia ja rahoittajia. Puhutaan myös instituutioiden tarkoitusperistä ja arvoista tai parhaista 
keinoista tarkoitusperien saavuttamiseksi. Nähdään ei-toivottuja tai ristiriitaisia muutostrendejä 
tarkoitusperissä ja instituutioissa ja selitykseksi annetaan esimerkiksi ”uusliberalismi” tai peitetymmin 
poliittisin käsittein ”uusi julkisjohtaminen (NPM)”. Kuvasta kuitenkin puuttuvat poliittiset toimijat, 
niiden välittämät intressit, toimijoiden voimasuhteet, ristiriidat sekä enemmän tai vähemmän 
pysyvät kompromissit ja toimijaliittoutumat. Kärjistäen: politiikka on ulkoistettu sosiaalipolitiikasta.

Politiikan ulkoistaminen sosiaalipolitiikasta näyttää vaivaavan myös – tai ehkäpä erityisesti – 
keskustelua kunnallisesta sosiaalipolitiikasta. Jos vielä valtakunnallista sosiaalipolitiikkaa käsiteltäessä 
esillä ovat esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen ristiriidat ja kompromissit eläkepolitiikassa, puolueiden 
erimielisyydet ja kompromissit vanhuspalvelulain sisällöstä tai sosiaalialan professioiden erilaiset 
näkemykset lasten päivähoidon kuulumisesta enemmän joko sosiaalitoimeen tai opetustoimeen, niin 
kunnallista sosiaalipolitiikkaa käsiteltäessä keskeiseksi toimijaksi näyttää muodostuvan kunnallinen 
hallinto. Hallinnon sisällä sentään tunnistetaan eri toimijoita – esimerkiksi sosiaalijohtaja, 
terveydenhuolto, kunnan keskushallinto, muut toimialat, valtio – ja näiden välisten voimasuhteiden 
muutoksia (Möttönen 2013; Kananoja ym. 2008). 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan esiin nostajien eräs keskeinen tavoite näyttää olevan sen 
kyseenalaistaminen, että kunnat olisivat vain valtion sosiaali- ja terveyspalvelupolitiikan epäitsenäisiä 
toimeenpanijoita. Hallintokeskeinen sosiaalipolitiikan kuvaus on kuitenkin omiaan keskittämään 
huomion politiikan toimeenpanovastuussa oleviin. Toki kunnassa toimeenpanovastuussa 
olevat ja erityisen hallinnon eliitti ovat monien empiiristen tutkimusten mukaan merkittävä 
poliittinen toimijaryhmä, toisin kuin hallinnon poliittista neutraalisuutta korostava ideaali 
olettaa (esim. Sinisalmi 1999; Möttönen 1997). Hallintokeskeisyys voi kuitenkin jättää näkyvistä suuren 
osan paikallisen sosiaalipolitiikan toimijoita ja siten jättää irrottautumisen valtiollisen politiikan 
toimeenpanonäkökulmasta vähintään puolinaiseksi. 

Toinen politiikan ulkoistamisen riski syntyy sosiaalipolitiikan hahmottamisesta joksikin, jolla on 
omat arvot, periaatteet ja lähtökohdat. Tämä hahmotus voi syntyä, kun sosiaalipolitiikan lähtökohdat 
asetetaan ristiriitaan esimerkiksi tehokkuuden, julkistalouden nopean tasapainottamisen tai 
tulosjohtamisen kanssa (Möttönen 2013). Asetelma on omiaan konstruoimaan sosiaalipolitiikan, jonka 
arvoista, periaatteista tai lähtökohdista ei käytäisi kaiken aikaa poliittista kamppailua. Kamppailu 
käytäisiin pikemminkin sosiaalipolitiikan ja joidenkin muiden erityispolitiikkojen välillä eikä kunkin 
politiikan sisällä. 

Politiikan käsitteistöstä 

Sanalla politiikka on yleisessä kielenkäytössä monia merkityksiä ja vielä lisää merkityksiä syntyy, kun 
siitä muodostetaan adjektiiveja (esim. poliittinen) tai verbejä (esim. politikoida) tai toimijamääreitä 
(esim. poliitikko). Englanninkielistä kirjallisuutta lukiessa havaitsee, että se, mitä ymmärrämme 
yhdellä sanalla politiikka, jakautuu englannin kielellä selvästi eri asioita ilmaiseviksi sanoiksi policy, 
politics ja polity. Politiikantutkimuksen tieteellisessä kirjallisuudessa on yleistä myös muilla kielillä 
kuin suomeksi kirjoittaessa, että käytetään omakielistä sanaa politiikka (politik; das Politik; la 
politique) kun englanninkielinen käännös olisi politics. Sen sijaan policya tarkoittaessa täsmälliset 
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omakieliset sanat tuntuvat loppuvan, ja ratkaisuna on usein käyttää englanninkielistä ilmaisua 
muunkielisen tekstin sisällä.

Palosen (2003) politiikkakäsitteistön erittelyä seuraten voidaan politiikasta puhua areenana 
(polity). Se on eräänlainen tila, jonka sisällä toiminta ja asiat ovat poliittisia ja jonka ulkopuolella 
olevaa toimintaa ja asioita ei pidetä poliittisina. Areenan rajat eivät ole ajassa pysyviä, vaan rajojen 
sisäpuolelle voidaan vetää tai työntää uusia asioita tai toimintaa. Tätä vetämistä tai työntämistä 
ilmaistaan verbillä politisointi (engl. politization). Mahdollista on myös päinvastaiseen suuntaan 
tapahtuva toiminta (engl. depolitization), josta puhutaan ja kirjoitetaan harvemmin. Ja koko 
epäpolitisoinnin sanakin tuntuu kömpelöltä 1. Politiikasta voidaan Palosen (emt.) mukaan puhua 
myös linjana (policy). Tällöin kyse on jonkin toimijan, esimerkiksi hallituksen, järjestön tai 
vaikkapa yksilön määrittelemistä tavoitteista ja niiden saavuttamiseksi hyvinä pidetyistä keinoista. 
Linjalle on tyypillistä, että se on ainakin joksikin ajaksi pysyväksi tarkoitettu, mutta ennemmin 
tai myöhemmin muuttuva. Linjan määrittelyyn ja sen muuttamiseen pyrkivää toimintaa Palosen 
kutsuu politikoinniksi (engl. politicking). Politikointi tuntuu saavan negatiivisen sävyn vielä 
useammin kuin politisointi. Tyypillisesti valtaa pitävät tai nykylinjaan tyytyväiset pitävät linjan 
muutosyrityksiä politikointina, kun taas he itse eivät koe politikoivansa linjaa tukiessaan ja 
puolustaessaan. Politikoinnin negatiivisen sävyn vuoksi usein tarvitaankin sellaisia ilmaisuja kuin 
”poliittinen toiminta”, joilla voidaan lieventää toimintaan kohdistuvaa negatiivista leimaa.

Näin muodostuvat politiikan tilaan liittyvät käsitteet politiikan areena (polity) ja politiikan linja 
(policy) sekä niiden ajassa tapahtuvaan muuttamiseen liittyvät vastinkäsitteet politisointi ja 
politikointi. Politiikan käsite pitää sisällään sekä tilan että toiminnan ja sekä areenan että linjan, 
siis kaikki neljä käsitettä.

Periaatteessa sama käsite-erittely voidaan tehdä yleisen politiikan lisäksi myös kaikkien 
erityispolitiikkojen (esim. talouspolitiikka, ympäristöpolitiikka, teknologiapolitiikka, 
finanssipolitiikka, veropolitiikka jne.) suhteen. Niillä on omat areenansa ja linjansa, joiden 
rajojen ja linjojen määrittelyyn voi kohdistua erityistä politisointia tai politikointia. Esimerkiksi 
Greenpeacen voidaan tulkita ”ympäristöpolitisoivan” arktisen alueen taloudellista hyödyntämistä, 
jota heidän mielestään käsitellään liiaksi vain talouspoliikan areenalla. Samalla järjestön voi sanoa 
”ympäristöpolitikoivan” Venäjän arktisen alueen hyödyntämistä koskevan linjan muuttamiseksi.

Joidenkin erityispolitiikkojen politiikkayhdyssanoissa politiikkakäsitteiden merkitykset ja sanojen 
käännökset kielestä toiseen kuitenkin poikkeavat edellä esitetystä. Esimerkiksi sosiaalipolitiikasta 
käytetään monessa kielessä Suomen kielen tapaan politiikka sanaa, joka ilman etuliitettä on 
lähempänä englannin kielen sanaa politics. Kuitenkin englannin kielelle vaihdettaessa sana on 
poikkeuksetta social policy. Sen sijaan jopa sosiaalipolitiikan omien erityispolitiikkojen käsittelyssä voi 
sanasta olla toinen. Esimerkiksi terveyspolitiikan englanninkielisessä kirjallisuudessa on yleistä tehdä 
eron ilmiön health policy ja health politics välillä (esim. Baggott 2000; Hann 2007) jokseenkin edellä esitetyn 
käsite-erittelyn suuntaisesti. Samoin käytetään sellaisia ilmaisuja kuin social welfare politics tai social 
security politics. Social politics sen sijaan ei tarkoita sosiaalipolitiikkaa vaan erityistä sosiaalisen ja 
politiikan suhdetta. 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan käsitteet

Kun politiikkaan liitetään adjektiivi kunnallinen, voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa. Kyse voi 
olla kuntatoimijan policysta tai politiikan erityisestä kunnallisesta areenasta. Kyse voi olla myös 
kuntahallinnon sisäisistä toimijoista, kuntaan vaikuttavasta poliittisesta toiminnasta (politisoinnista 
ja politikoinnista) tai kunnan alueella vaikuttavien toimijoiden poliittisesta toiminnasta. Ja samat 
kysymykset voidaan tehdä, kun sosiaalipolitiikkaan liitetään sama adjektiivi.

1  Joskus näkee epäpolitisoinnin ilmaistuna myönteisessä mielessä: ”käsitellään asiat asioina (ilman politiikan sotkemista mukaan)”.  
Kriittinen ilmaisu samasta ilmiöstä on esimerkiksi väittää jonkun tavoitteena olevan ”politiikka pois politiikasta”. Myös oma alussa esitetty 
väitteeni ”politiikka on ulkoistettu kunnallisesta sosiaalipolitiikasta” kuuluu tällaisten kriittisten ilmausten kategoriaan.
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Kun sanotaan, että sosiaalipolitiikalle on ominaista esimerkiksi tasa-arvo arvopäämääränä ja 
sosiaalipolitiikalle ei ole ominaista esimerkiksi tehokkuustavoitteisen tulosjohtamisen noudattaminen 
(vrt. Möttönen 2013), niin sosiaalipolitiikalla tarkoitetaan jotakin tiettyä linjaa. Siihen linjaan ei 
kuulu eriarvoisuuden kasvun hyväksyminen ja sille linjalle on vierasta tehokkuustavoitteisen 
tulosjohtamisen (yli)korostuminen. Mutta ei kai voida väittää, että ne, jotka argumentoivat epätasa-
arvoa lisäävien ratkaisujen puolesta tai sosiaalipalvelujen radikaalin tehostamisen puolesta, eivät 
myös toimisi sosiaalipolitiikan areenalla, pyrkien määrittelemään uudella tavalla sosiaalipolitiikan 
tavoitteita ja keinoja2. 

Kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan liitetään suomalaisessa keskustelussa vahva pyrkimys edistää 
sosiaalipoliittisia tavoitteita kunnan sosiaalitoimen tai sosiaalitoimen lisäksi myös kunnan muilla 
toimialueilla opetus- ja kulttuurihallinnosta kunnan elinkeinopolitiikkaan asti (Kananoja ym. 2008). 
Kunnallisen sosiaalipolitiikan pyrkimyksenä on tällöin muiden toimialojen sosiaalipolitisoiminen 
ja tätä kautta pääsy näille politiikan areenoille politikoimaan, vaikuttamaan muiden toimialojen 
linjaan (policyyn). Samassa keskustelussa nähdään kuitenkin usein kunnallisen sosiaalipolitiikan 
mahdollisuuksia heikentävänä esimerkiksi hallinnollisen yhdistymisen kautta tapahtuva 
terveydenhuollon vaikutusvallan kasvu ja keskusjohtoisuuden lisääntymisen kautta tapahtuva 
kunnallistaloudellisten tavoitteiden merkityksen korostuminen (emt.; Möttönen 2013). Tämä voidaan 
ymmärtää sekä pelkona sosiaalialan terveyspolitisoinnista ja talouspolitisoinnista että pelkona 
sosiaalipolitiikan areenalle tulevasta politikoinnista, keskustelijan oikeana pitämän linjan 
kyseenalaistamisesta. Keskustelijoilta jää yleensä kertomatta se, miten tai miksi toiset areenat pitäisi 
avata sosiaalipolitisoinnille ja sosiaalipolitikoinnille, mutta samaan aikaan sosiaalipolitiikan areena 
pidettäisiin toisinajattelijoilta ja -ajattelulta suljettuna. 

Toimijuuden piiloutuminen ja paljastaminen

Esimerkiksi valtakunnallisessa eläkepolitiikassa toimijoiksi – niiksi jotka politisoivat ja 
politikoivat – hahmottuvat työmarkkinajärjestöt, eläkeyhtiöt, valtiovarainministeriö, sosiaali- 
ja terveysministeriö, eläkeläisjärjestöt ja poliittiset puolueet sekä yhä useammin media 
(Johanson ym. 2012). Valtakunnallisessa terveyspolitiikassa toimijoita ovat esimerkiksi kunnat ja 
kuntaliitto, valtionhallinnosta ainakin kolme ministeriötä (STM, VM ja TEM) ja THL ja Kela, 
Lääkäriliitto ja Tehy, lääketeollisuuden ja yksityisen terveydenhuollon edunvalvojat, yksityisten 
sairausvakuutusten edunvalvojat, potilas- ja kansanterveysjärjestöt ja poliittiset puolueet sekä yhä 
useammin myös media (Lehto 2013). Myös kunnallisen sosiaalipolitiikan suhteen olisi syytä tehdä 
toimija-analyyseja.

Kunnallisen sosiaalipolitiikan keskusteluissa poliittinen toimijuus näyttää piilottuvan esimerkiksi 
asiantuntijuuden ja vastuunkannon, valta-asemien ja kumppanuuksien taakse. Hyväksi, 
asiantuntevaksi ja sosiaalipolitiikasta vastuuta kantavaksi toimijaksi hahmottuu ennen muuta 
kunnallisen sosiaalihuoltotoimialan hallinnollinen johto. Se näyttäytyy omalla sektorillaan 
policyn toimeenpanijana ja kehittäjänä ja suhteessa muihin toimialoihin niiden politiikan 
sosiaalipolitisoinnin keskeisenä subjektina. 

Valtio – tarkemmin erittelemättömänä instituutiona – hahmottuu keskeiseksi policya 
määrääväksi toimijaksi, joka vaikutusvallallaan määrää poliittisen linjan isommissa paikallisenkin 
sosiaalipolitiikan kysymyksissä. Kunnan keskushallinnon johto edustaa kunnan sosiaalijohtoa 
enemmän taloudellista niukkuutta ja tehokkuutta painottavaa politikointia. Kunnallisen 
terveydenhuollon johto taas on vaarana siksi, että se uhkaa kunnallisen sosiaalihuollon johdon 
aiempia valta-asemia ja – ilmeisesti – politikoi sosiaalipolitiikan linjaa joksikin muuksi kuin 
kunnan sosiaalihuollon johdon hyväksi näkemäksi 3. 

2  Tai jos sosiaalipoliitikassa jo on vallalla epätasa-arvoa lisäävä ja palvelujen tehokkuutta (yli)korostava linja,  
heidän toimintansa voidaan nähdä nykyisen policyn puolustamisena.

3 Möttönen (2013): (kunnan) ”sosiaalipolitiikka ei ole ohjaavassa vaan ohjatussa asemassa”.
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Sosiaalijohdon mahdollisiksi ja toivottaviksi kumppaneiksi hyvän sosiaalipolitiikan 
toteuttamisessa hahmottuu paikallisia sosiaalialan järjestöjä, joskus sosiaalihuollon asiakaskuntaa, 
asiakkaiden omaisia, sosiaalialan ammattilaisia, ymmärtäväisiä poliittisia päättäjiä (lähinnä 
omasta sosiaali- tai perusturvalautakunnasta) sekä joitakin hyvän sosiaalipolitiikan intressejä 
tukevia valtionhallinnon edustajia. 

Kumppanuuden käsite on mielenkiintoinen poliittisen toimijuuden näkökulmasta. Silloin 
kun se omaksutaan hallintotieteen ja liiketaloustieteen konteksteista, kyse on selvästi 
toimeenpanokumppanuudesta. Strategia, linja on yrityksen tai hallinnon määrittelemä, 
kumppaneita haetaan tätä linjaa toteuttamaan. Ehkä potentiaalisia kumppaneita on kuultu 
strategiaa laadittaessa, mutta linjasta päättäminen tehdään kumppaneista riippumattomasti. 
Kumppanuutta voidaan käyttää myös poliittisen kumppanuuden merkityksessä. Silloin 
poliittinen linja määritellään yhdessä, kumppaneiksi kelpaavat ne, joiden kanssa on mahdollista 
sopia linjasta. Tällöinkin keskeinen kumppanuustoiminta tapahtuu linjan sopimisen jälkeen, 
linjan yhteisessä toimeenpanossa. Ja jo sovinnontekovaiheessa ulos on suljettu ne, joiden 
kanssa ei ole oletettu päästävän sopimukseen linjasta. Kunnallishallintoa ja kunnallista 
sosiaalipolitiikkaa koskevassa keskustelussa yleisin kumppanuuden tulkinta näyttää olevan 
lähellä toimeenpanokumppanuutta.

Kunnallisen sosiaalipolitiikan toimijat

Joitakin kunnallisen politiikan toimijaryhmiä on tutkittu enemmän kuin toisia. Esimerkiksi 
kunnallisen päätöksenteon eliittejä on tehty näkyväksi (esim. Sinisalmi 1999; Möttönen 1997). 
Kunnallisten vakiintuneiden puolueryhmittymien kilpailijoiksi ja haastajiksi nousseita yhden tai 
useamman asian liikkeitä on analysoitu (esim. Backlund ym 2002; Konttinen 1999). Paikallisten yritysten 
ja joidenkin järjestöjen suuri vaikutus on ollut helpompi todentaa historiassa (esim. Kröger 1997) 

kuin nykypäivässä. Kunnan työntekijöiden ja ammattijärjestöjen merkittävä vaikutus poliittiseen 
päätöksentekoon on usein esillä keskusteluissa, vaikka sitä on vähemmän tutkittu. Vahvojen 
professioiden vaikutus on nähty esimerkiksi kunnallisia johtosääntöjä koskevassa politikoinnissa 
(Hermansson 1989). Aineksia siis olisi edetä myös kunnallisen sosiaalipolitiikan toimija-analyyseissa.

Eräs yllättävän heikosti analysoitu toimija kunnallisessa politiikassa on valtio. Suuri osa 
kuntia koskevaa tutkimusta jäsentää kunnan ja valtion suhteen varsin abstraktin ”kunnallisen 
itsehallinnon” kehyksessä (vrt. esim. Haveri ym. 2011). Se näyttää helposti johtavan valtion esittämiseen 
abstraktisti yhtenä toimijana. Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon perspektiivistä voisi 
kuitenkin nähdä esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön (STM), valtiovarainministeriön 
(VM), työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), THL:n, Tekesin, VATT:n, Sitran, valtioneuvoston 
ja eduskunnan myös osittain erillisinä toimijoina. Esimerkiksi TEM näkee sosiaali- ja 
terveydenhuollon kasvavana elinkeinohaarana, VM kasvavana kestävyysvajeen tuottajana ja STM 
yrittää tasapainoilla valtion hyvinvointilupausten ja kahden superministeriön välisessä paineessa. 
Kullakin on omat asiantuntijalaitoksensa. Ne eivät suinkaan politikoi kunnallista sosiaalipolitiikkaa 
samaan ”yhtenäisvaltion” tahtomaan suuntaan (vrt. esim. Heinämäki 2012). Kunnallisen tason eri 
poliittiset toimijat voivat saada tukea eri osista pirstaloitunutta valtiota. Niin yksityistämistä 
haluaville, tehostamisruuvin kiristämistä haluaville, hyvinvointipalveluoikeuksien puolustajille ja 
hyvinvointiprofessioiden puolustajille löytyy poliittinen kumppani valtion instituutioista.

Yhtenäisvaltion illusorisuuden ovat huomanneet myös valtioneuvoston kanslian ja 
valtiovarainministeriön taholla ministeriöiden fuusiota yhteen ”valtioneuvostovirastoon” 
puuhaavat (vrt. esim. Yle 2013). Paikallistason sosiaali- ja terveystoimen johtavien henkilöiden 
mielialoja kartoittavissa sosiaalibarometreissä valtion pirstaleisuus ilmenee kuntatason 
perspektiivistä. Yhtä aikaa voidaan valittaa valtion normiston jäykistävää vaikutusta ja toisaalta 
haikailla valtiolta sosiaalijohdon näkemyksiä tukevia normeja tai jopa haikaillaan takaisin 
Lääkintöhallitusta ja Sosiaalihallitusta normistoineen (Soste 2013; ks. myös Heinämäki 2012).
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On myös syytä huomata, että hyvinvointivaltion kunta-aspektin kehitys on synnyttänyt 
ja synnyttää edelleen uusia toimijaryhmiä. Kunnallisen hyvinvointisektorin työntekijät 
järjestöineen ovat nyt monin verroin vaikutusvaltaisempia kuin 1970-luvun alussa. Samoin 
hyvinvointiprofessiot ovat merkittävästi voimakkaampia poliittisia toimijoita myös kuntatasolla. 
Kuntien tuki ensin sosiaalialan järjestöille ja nyttemmin ostopalveluita tuottaville yksityisille 
yrityksille on synnyttänyt kunnallisen sosiaalipolitiikan areenalle ensin vahvan kolmannen 
sektorin toimijakunnan ja nyttemmin yrityssektorin poliittisen vaikutuksen kasvun. 

Poliittinen vaikuttaminen havaitaan ehkä kärkevimmin silloin, kun julkisuudesta piilossa olleet 
vaikutusmuodot tulevat tilapäisesti julkisuuteen esimerkiksi paljastuneina kabinettisopimuksia 
tai vaalirahoituksena. Ehkä pitäisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että suuri 
osa poliittista vaikuttamista kuitenkin tapahtuu suhteellisen avoimen retoriikan keinoin. 
Retoriikallaan toimija pyrkii vakuuttamaan yleisönsä, muun muassa muut toimijat, oman linjaa 
koskevan näkemyksensä hyvyydestä tai vaihtoehdottomuudesta. Retoriikalla konstruoidaan 
mielikuvia prioriteeteista ja ratkaisua vaativista ongelmista, vaihtoehdoista tai niiden puutteista, 
nostetaan joitakin asioita merkittävämpään asemaan politiikan areenoilla ja piilotetaan samaan 
aikaan toisia asioita vähemmän keskeiseen asemaan. Poliittinen retoriikka ei todellakaan ole vain 
”pelkkää retoriikkaa” (vrt. Palonen & Summa 1996). Median merkityksen kasvu poliittisessa toiminnassa 
kertoo retoriikan keskeisestä asemasta, mutta myös median poliittisesta vaikutuksesta siihen, mitkä 
poliittisen areenan teemat priorisoituvat ja mitkä vaihtoehdot ovat esillä ja mitkä jäävät piiloon 
(vrt. Kantola 2011). Median merkitystä kunnallisen politikoinnin ja politisoinnin perspektiivistä on 
tutkittu joidenkin yksittäisten kriisitilanteiden tai protestiliikkeiden näkökulmasta, mutta en ole 
saanut silmiini tutkimusta, jossa median pitempiaikaista merkitystä kunnallisen sosiaalipolitiikan 
toimijoiden, toiminnan ja areenoiden kannalta olisi eritelty.

Edellisen pohjalta voidaan päätellä, että kunnallisen sosiaalipolitiikan toimijuuksien analyysissa 
tulisivat esiin ainakin:

 �paikalliset hallinnolliset toimijat kuten kunnallishallinnollinen eliitti, eri toimialojen 
hallinnolliset johdot ja poliittisten päättäjien eri ryhmät (esim. eliitti, valtuustoryhmät, 
lautakunnat ja niiden ryhmät)

 �monet erilaiset valtiolliset toimijat erilaisine poliittisine agendoineen ja vaikutuskeinoineen

 �poliittiset ja ammattijärjestöt

 �elinkeinoelämän toimijat kuten paikkakunnan suuret yritykset, kauppakamari, jne.

 � hyvinvointijärjestelmän synnyttämät eri toimijat kuten hyvinvointialan ammattijärjestöt, 
professiot, kolmannen sektorin järjestöt ja yritykset

 � paikallinen muu kuin hyvinvointialan järjestö- ja yhteisökenttä urheilu- ja kultturijärjestöistä 
Rotaryklubeihin ja vapaamuurareihin

 �paikallinen ja paikallisesti vaikuttava valtakunnallinen perinteinen ja uusimuotoinen media

Kunnalliset hyvinvointiregiimit – tutkimushypoteesi

Hyvinvointivaltioiden kansainvälisessä vertailussa 1990-luvulta alkaen on puhuttu erilaisista 
hyvinvointivaltion tai hyvinvointikapitalismin regiimeistä. Tunnetuin on Gøsta Esping 
Andersenin (1990) esittämä kolmen hyvinvointikapitalistisen regiimin typologia. Hän tunnisti 
skandinaavisen/sosialidemokraattisen regiimin, mannereurooppalaisen/korporatistisen regiimin ja 
anglosaksisen/liberaalin regiimin. Myöhempi tutkimus toi esiin muitakin vaihtoehtoja, esimerkiksi 
kristillisdemokraattisen regiimin (van Kersbergen 1999) ja erityisen Välimeren maiden regiimin (Ferrera 

1996). Se, mitä regiimillä tarkoitetaan vaihtelee jossakin määrin, mutta kyse on useimmiten 
ainakin (1) poliittisten toimijoiden suhteellisen pysyvistä institutionaalisista keskinäissuhteista, 
(2) hyvinvointipolitiikan instituutioiden luonteesta sekä (3) julkisen sektorin, markkinoiden 
ja yhteisöllisten toimijoiden työnjaosta hyvinvoinnin tuottamisessa. Myöhempi tutkimus on 
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korostanut, että regiimit ovat ideaalityyppejä, jotka eivät täydellisinä esiinny missään maassa. Yhden 
maan sisälläkin eri hyvinvointivaltion osajärjestelmät voivat rakentua eri regiimien pohjalla (esim. Lehto 

& Miettinen 2013).

Kun sosiaalipolitiikka, hyvinvointivaltiolliset järjestelmät ja kunnat ovat kaikki muutoksessa, kunnallisten 
sosiaalipoliittisten regiimien tunnistaminen menneestä, nykyisestä ja hahmottuvasta tulevaisuudesta 
voi olla yksi hyvä tapaa jäsentää kunnallisen sosiaalipolitiikan muutosta. Koska en muista asiaa 
tutkitun, konkretisoin tätä eräänlaisen tutkimushypoteesin asettamisen muodossa. Hypoteesi rakentuu 
ajatukselle, että regiimit vaihtelevat yhtäältä aikakaudesta toiseen ja toisaalta elinkeinorakenteeltaan, 
poliittisilta asetelmiltaan ja institutionaaliselta rakenteeltaan erilaisten kuntien välillä.

Toisesta maailmansodasta 1960-luvulle

Ennen hyvinvointi-instituutioiden 1960-luvulla alkanutta nopean laajenemisen kautta Suomessa 
näyttää olleen ainakin kolmen tyyppisiä kunnallisen sosiaalipolitiikan regiimejä. 

Yhden joukon muodostivat yhden tai muutaman suuren teollisuuslaitoksen ympärille rakentuneet 
kunnat, joissa yritykset ja niissä olevat sosiaalikassat huolehtivat työväestölleen ja työväen perheille 
palkan lisäksi ammattikoulutusta, asuntoja, terveydenhuoltoa, joitakin toimeentuloturvan elementtejä 
ja lastenhoitojärjestelyjä. Kunta vastasi ennen muuta kansakoulusta ja vanhainkodista sekä osasta 
terveydenhuoltoa sekä köyhäinhoidosta. Kunnille on tyypillistä työväenliikkeen ja perinteisen 
oikeiston ”aseveliakselin” poliittisen asetelman keskeinen merkitys.

Toisen suuren joukon muodostivat maa- ja metsätalousvaltaiset maalaiskunnat, joissa kunnan 
hyvinvointivastuu oli edellisen tyypin kaltainen, mutta suurten teollisuusyritysten ympärille 
rakentuneen järjestelmän sijalla oli sitä huomattavasti ohuempi kolmannen sektorin toiminta. 
Maalaisliitto, maa- ja metsätaloustuottajajärjestöt ja pienehkö kunnan sivistyneistö olivat keskeisiä 
poliittisia toimijoita, monissa kunnissa myös SKDL eli sosialidemokraateista vasemmalla oleva 
vasemmisto.

Kolmannen joukon muodostivat ensimmäistä ryhmää hallinto- ja palvelupainotteisemmat kaupungit. 
Niihin oli rakennettu keskitettyjä valtiollisia koulutus- ja sairaanhoitopalveluja ja kaupunkien 
omia palveluja. Hyvätuloisille oli tarjolla myös yksityisiä palveluja ja suurten yritysten työväelle 
samanlaisia palveluita kuin ensimmäisen tyypin kunnissa sekä köyhille köyhäinhoidollisia palveluja 
ja turvaa. Poliittisessa valta-asetelmassa on mukana aseveliakselia, mutta yhden tai muutaman 
teollisuusyrityksen johdon sijasta asetelman porvarillinen siipi on moninaisempi koska mukana 
on myös palveluyritysten, hyvinvointiprofessioiden ja moninaisen porvarillisen järjestökentän 
vaikutusta.

Valtio on toimija kaikissa tyypeissä sekä köyhäinhoidon ja professioiden sääntelyn että erityisesti 
hallinto- ja palvelupainotteisempien kaupunkien valtiollisten paikallisinstituutioiden kautta. 
Oletettavasti valtio oli tässä vaiheessa kuntien suhteen yhtenäisempi toimija, mutta samaan 
aikaan eri kuntien suhteen varsin erilaisen merkityksen saava toimija. Toisesta maailmansodasta 
1970-luvulle elettiin myös varsin suuren puoluepoliittisen paikallistoiminta-aktiivisuuden aikaa, 
joten puolueiden väliset näkemyserot myös kunnallisen sosiaalipolitiikan suhteen lienevät olleet 
selkeämmät. Sosiaalihuollon johdon rooli paikallisissa hyvinvointiregiimeissä näyttää olleen 
suhteellisen marginaalinen, köyhäinhoitoon painottuvalta. Työväenluokan vauraamman osan 
ja keskiluokan hyvinvoinnin kannalta keskeinen paikallinen sosiaalipolitiikka asuntopolitiikasta 
koulutusjärjestelmään ja yksityisiin palveluihin sekä elinkeinopolitiikkaan oli enemmän muun 
kunnallisen johdon kuin sosiaalihuollon johdon toimialuetta.
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Hyvinvointivaltion ja -kunnan nopean laajenemisen vaihe

1960-luvun lopulta 1990-luvun alkuun elettiin kunnallisen ja valtion paikallisen 4 sosiaalipoliittisen 
järjestelmän nopean laajenemisen aikaa. Moision (2012) mukaan yhteiskuntapolitiikan johtoajatuksena 
oli kaikkien suomalaisten ja kaikkien Suomen alueiden vetäminen hyvinvoinnin avulla yhteisiin 
talkoisiin taloudellisen kasvun nopeuttamiseksi. Ajan henki ilmenee Pekka Kuusen (1961) kirjassa 
60-luvun sosiaalipolitiikka esimerkiksi seuraavasti:

”Kullakin yhteiskunnalla näyttää olevan omat passiivisensa, jotka katkeroituneina, 
turtuneina, saamattomina, vähään tyytyvinä ovat jättäytymässä eristyneisyyteensä 
ja köyhyyteensä. Kussakin yhteiskunnassa nämä passiiviset ovat taloudellisen kasvun 
jatkuvana jarruna(…). Sosiaalipolitiikan tehtävänä on siis mobilisoida jatkuvasti kaikki 
mukaan taloudelliseen kasvupyrkimykseen. Vähään tyytyvät maan hiljaiset eivät ole nyky-
yhteiskunnassa enää kantakansalaisia. Oma soppi, kissa, kahvi ja keinutuoli eivät enää riitä 
vanhalle Santralle. Elinvoimaisen vanhuksen tavoitteena on tänään oleva televisio.”

Tässä hengessä tulonsiirrot, terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut rakennettiin maan joka kolkkaan parissa 
vuosikymmenessä. Hallinnon piti olla joka kolkkaan hajautettu. Valtion suurella rahoitusosuudella 
(1970-luvulla keskimäärin noin 50 % sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisrahoituksesta) oli 
mahdollista tasoittaa alueiden taloudellisissa lähtökohdissa olevia eroja. Saadakseen valtion rahoituksen 
kuntien ja kuntayhtymien piti alistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamissuunnitelmansa 
valtion viranomaisten ja viime kädessä valtioneuvoston vahvistettavaksi. Tällä ”korvamerkityllä 
valtionosuusjärjestelmällä” voitiin kehitystä kunnissa myös ohjata tiukasti. Sen avulla nopeutettiin 
palvelujärjestelmän kasvua ensin Pohjois- ja Itä-Suomessa ja maaseudulla ja estettiin suuria keskuksia 
viemästä kaikkia saatavilla olevia hyvinvointiammattilaisia.

Kunnalliset sosiaalipoliittiset järjestelmän laajenivat ja yhdenmukaistuivat merkittävästi tällä kaudella, 
mutta miten kävi kunnallisten sosiaalipolitiikan regiimien? 

1990-luvun alun laman vaikutuksia kunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään tutkittaessa 
näkyi edelleen merkkejä 1970-lukua edeltäneen kauden regiimeistä. Muutoksen haasteiden ja niihin 
reagoimisen lähtökohdissa maalaiskunnat, hallinto- ja palvelukaupungit sekä yhden tai muutaman 
teollisuusyrityksen ympärille rakentuneet taajamat erosivat edelleen toisistaan 5. 

Kuntien yhteys valtioon oli monella tavoin tiivistynyt. 1990-luvulle asti kunnallista sosiaalipolitiikkaa 
koskeva yhteys rakentui vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisen johdon ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtiollisten keskusvirastojen välille (vrt. Kröger 1997; Lehto 2011). Tavallaan kyse oli 
kahden sosiaalipoliittisen hallintotason poliittisesta kumppanuudesta, jolla politikoitiin sekä kunnan 
keskushallinnossa että valtionhallinnossa hyvinvointijärjestelmän nopean laajenemisen puolesta. 
Yhteyden kuvaaminen vain kunnallisen sosiaalipolitiikan yksisuuntaiseksi alistamiseksi valtion 
sosiaalipoliittiselle linjalle on tuolloisen asetelman vääristävää yksinkertaistamista (vrt. Lehto 2011).

Merkittävä muutos poliittisten toimijoiden voimasuhteissa oli hyvinvointisektorin ammattilaisten, 
ammattijärjestöjen ja professioiden vaikutusvallan kasvu kunnissa. Vaikutusvalta oli osittain määrään 
perustuvaa – sektorin työntekijät saivat vaalien kautta merkittäviä asemia kuntien poliittisessa 
päätöksenteossa. Vaikutusvalta oli myös asiantuntija-asemiin perustuvaa. Suurten ja vaikeaselkoisten 
hyvinvointisektorin organisaatioiden johdon pätevyysvaatimukset ja päätösvallan delegoinnit 
poliittisilta päätöksentekijöiltä asiantuntijavirkamiehille lisäsivät merkittävästi professioiden 
paikallisen eliitin vaikutusvaltaa.

4  Kunnallisen järjestelmän lisäksi rakentui myös esimerkiksi valtion paikallinen sosiaaliturvan (Kela) hallinto ja 
työvoimapoliittinen järjestelmä.

5 Viitteitä tähän on mm. Hännisen ym. (1995) ja Lehdon ja Blomsterin (2000) tutkimuksissa. 
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Julkisen hyvinvointisektorin laajeneminen mahdollisti myös suurten yritysten vetäytymisen 
paikallisesta sosiaalipolitiikasta. Työsuhdeasuntojen, sosiaalikassojen, yritysten tukeman lastenhoidon 
ja muiden sosiaalipalvelujen osuus kokonaisuudesta laski nopeasti. Vaikka hallinto- ja palveluvaltaisissa 
kunnissa yksityissektori jopa kasvoi, esimerkiksi sairausvakuutuslain mukaisten korvausten tukemana, 
kunnallinen sosiaalipolitiikka otti yhä laajemmin vastatakseen myös keskiluokan hyvinvoinnista.

Kunnallisen sosiaalipolitiikan regiimeissä tapahtui merkittävä muutos. Valtion sosiaali- ja 
terveyshallinnon merkitys kasvoi nopeasti. Hyvinvointisektorin ammattilaisen määrällinen ja 
asiantuntijavalta kasvoi. Keskiluokan merkitys kunnallisen sosiaalipolitiikan edunsaajana kasvoi. 
Aseveliakseli kahdessa aiemman regiimin kuntatyypissa ja Maalaisliitto-Keskustapuolueen 
asema kolmannen regiimin kuntatyypissä heikkeni sekä elinkeinorakenteen muutoksen että 
puoluepoliittisen paikallisaktiivisuuden alenemisen myötä. Kumpikin puoluepoliittinen asetelma 
kuitenkin säilytti vielä merkittävää vaikutusvaltaansa. Sosiaalitoimen, sivistys- ja koulutoimen ja 
terveystoimen hallinnon johtojen poliittinen merkitys laajeni ja lisääntyi.

Voisiko tehdä johtopäätöksen, että vaikka merkittäviä eroja säilyi, valtaosassa kuntia muodostui 
hyvinvointivaltiollis-hyvinvointikunnallinen paikallisen sosiaalipolitiikan regiimi, jossa yhtenäistämistä 
edisti hyvinvointiammattilaisten, professioiden ja hyvinvointisektorien johdon sekä tämän johdon ja 
valtion hyvinvointisektorijohdon erityinen yhteys sekä vanhojen kolmen erilaisen regiimin monien 
tukipilarien suhteellinen heikentyminen.

Kunta hyvinvointivaltion post-ekspansiivisessa vaiheessa

Hyvinvointivaltioiden kehitysvaihetta noin 1980-luvun lopulta lähtien on luonnehdittu (esim. Julkunen 

2001) hyvinvointivaltion uuden politiikan 6 tai post-ekspansiivisen hyvinvointivaltiopolitiikan kaudeksi. 
Vaikka laajeneminen ei ole kokonaan pysähtynyt, laajeneminen määrittyy enemmän ongelmaksi 
kuin ratkaisuksi. Laajenemisen sijasta painottuvat rakenteelliset muutospyrkimykset, joissa usein 
tunnistetaan kattokäsitteellä New Public Management (NPM) luonnehdittu joukko erilaisia yksityisten 
yritysten hallintaa ja markkinoita jäljitteleviä julkisen sektorin uudistamisideoita (vrt. Möttönen 2013). 

Moisio (2012) kutsuu 1990-luvulla vahvistunutta uutta paradigmaa ”hajautetuksi kilpailuvaltioksi”, 
joka alkaa 2000-luvulla muuttua ”metropolivaltioksi”. Paradigman ytimenä on, että vain riittävän 
suuret talouden, osaavan työvoiman, kansainvälisen verkostoitumisen, tutkimuksen ja kulttuurin 
keskittymät kykenevät synnyttämään sellaista innovatiivisuutta, taloudellista kasvua ja kilpailukykyä, 
joka menestyy kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Enää ei nähdä niinkään Suomen kilpailevan 
kansainvälisesti, vaan suurimmat kaupunkiseudut, ja erityisesti Helsingin metropolialue, kilpailevat 
suoraan muun maailman metropolien kanssa. Valtion tehtävä on luoda suurille kaupunkiseuduille 
mahdollisuuksia menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Kuntaliiton tilaamassa selvityksessä von 
Bruun ja Kivelä (2009) kertovat, mihin metropolivaltiopolitiikka on johtamassa:

”On todennäköistä, että elinkeinoelämän, työpaikkojen ja työikäisen väestön keskittyminen 
harvoille elinvoimaisille kasvuseuduille kiihtyy. Näitä ovat erityisesti Helsingin metropolialue 
ja suurimmat kaupunkiseudut. Suurimpia kaupunkeja ympäröi pienempien kaupunkien ja 
kuntien muodostama elinvoimainen kehitysalue. Suurten kaupunkiseutujen vaikutusalueen 
ulkopuolelle jää vain harvoja menestyjiä. Monin paikoin syntyy selvästi taantuvia alueita  
ja kaupunkiseutujakin. Todennäköisesti koko maa ei tule enää olemaan asuttuna.  
On mahdollista, että osa suuristakin kaupunkiseuduista muuttuu taantuvaksi.”

Hajautetun kilpailuvaltion rakentamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon alueella kuuluu kunnallisen 
sosiaali- ja terveysjohdon ja valtiollisten keskusvirastojen kumppanuuteen rakentuneen suhteen 
heikentäminen muuttamalla keskusvirastot ”vallattomaksi” asiantuntijakeskittymiksi ja siirtymällä 
laajentamista suosivasta tehokkuutta kannustavaan valtionosuusjärjestelmään (Lehto 2011). Valtion ja 
kuntien yhteyden painopiste siirtyy kummankin tason hyvinvointisektoreilta valtiovarainministeriöön 

6 The New Politics of the Welfare State (Pierson 2001).
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ja kuntien kokonaistaloudesta vastaaville kunnan ylimmille johtajille. Kumppanuus valtion ja 
kuntien välillä siis saattoi jatkua, mutta siirtyi eri toimijoiden dominoimaksi kummallakin puolella.

Muuttuvat kannusteet, kuntien taloudellisten mahdollisuuksien erilaistuminen, muuttuvat alueelliset 
elinkeino- ja väestörakenteet, poliittista toimintaa välittävän ja jäsentävän median raju keskittyminen 
sekä muut poliittisten toimijoiden ja niiden keskinäissuhteiden muutokset vaikuttavat eri tavoin eri 
alueilla ja erilaisissa kunnissa. Esimerkiksi aseveliakseli murtui puoluevasemmiston heikentyessä ja 
puolueiden itsenäinen merkitys heikkeni maakunnallisen puoluelehdistön ja monien paikallislehtien 
kuollessa. Kuntien välinen kilpailu yrityksistä ja yrityksille luotavista investointihoukuttimista korosti 
paikallisen elinkeinopolitiikan ja kauppakamarien tyyppisten organisaatioiden vaikutusvaltaa. 
Hyvinvointiammattilaisten ja professioiden yhtenäisyyteen perustuva poliittinen vaikutusvalta 
heikkeni, kun ammattilaiset alkoivat palvelutuotannon yksityistyessä jakautua alaryhmiin, joilla 
on erilaiset intressit suhteessa kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan. Yksityiset suuret palvelutuottajat 
alkoivat muodostua omaksi merkittäväksi toimijaryhmäkseen, erityisesti isoissa kaupungeissa.

Vuodesta 1995 alkaen valtion rahoitusosuus kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa alkoi laskea 
(Lehto & Blomster 2000), eivätkä eri poliittisista ryhmistä koostuneet hallitukset ole sen jälkeen halunneet 
edes keskustella trendin kääntämisestä. Viimeistään vuonna 2002 käynnistetystä kansallisesta 
terveysprojektista (Lehto 2003) asti valtion sisällä dominoivaksi linjaksi alkoi muodostua pyrkimys 
silloisia (ja nykyisiä) kuntia suuremmista ”järjestämisvastuun” 7 organisaatioista. Se linja on 
jatkunut sekä pienempinä askelina että suurina Paras- ja Sote-/kuntauudistus -prosesseina. 
Molemmat, ja ehkä erityisesti Sote-uudistusprosessissa nostettu ”vastuukuntamalli”, voidaan 
nähdä osana hajautetusta kilpailuvaltiosta kohti metropolivaltiota etenevää kehitystä. Suurten 
kaupunkikeskittymien ulkopuoliset kunnat nähdään luusereina, kaupunkikeskittymiin ollaan 
valmiit antamaan lisää sekä valtaa että investointeja. Lisääntyvä palvelutuotannon ulkoistaminen ja 
muulla kuin kuntien rahoituksella tapahtuva yksityispalvelujen käyttö merkitsee myös paikallisten 
olosuhteiden erilaistumista sen mukaan, onko alueella niin paljon maksukykyistä kysyntää, että sinne 
hakeutuu riittävästi palvelutuottajia todellisen kilpailutilanteen syntymiseksi, vai ovatko vaihtoehdot 
vain julkinen tuotanto tai vain yksityinen tai julkinen monopoli.

Kehityssuunnaksi voisi hahmottua myös kunnallisen sosiaalipolitiikan regiimien erilaistuminen 
kohti metropoliregiimia ja taantuvien kuntien regiimiä. Tie kohti tätä päämäärää on kuitenkin 
monimutkainen, ”ei mikään Nevski Prospekt”. Siirtymävaihetta monimutkaistaa esimerkiksi suurten 
kaupunkien ympäryskuntien pyrkimys pysytellä itsenäisinä, jolle kuntalaisten tukea haetaan usein 
pitämällä yllä mielikuvaa ja/tai todellisuutta vastaavaa kuvaa keskuskuntaa laadukkaammasta 
hyvinvointijärjestelmästä. Talouden kehitys ei myöskään aja kaikkia haja-asutusalueita heikkouden 
tilaan, toisin kuin kärkevimmät metropolisoitumisgurut olettavat. Siksi myös luusereiksi tuomittujen 
kuntien keskuudessa tapahtuu erilaistumista. Mielestäni syksyllä 2013 on nähtävissä ainakin kolmen 
erilaisen kunnallisen sosiaalipolitiikan regiimin muodostumisen merkkejä:

7 Lue: paikallis- tai aluetason julkisen päätäntävallan.

 suurten keskuskaupunkien regiimi

 suuria keskuskaupunkeja ympäröivien vauraiden pendelöintikuntien regiimi

 metropolivaltiokehityksen selviämistaisteluun haastettujen kuntien regiimi.
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 Suurten keskus- Vauraiden pendelöinti- Selviämistaisteluun
 kaupunkien regiimi kuntien regiimi haastettujen kuntien regiimi

Elinkeinojen kehitys Yksityissektori kasvaa ja/tai 
muuttuu, julkinen sektori 
kasvaa tai ainakin säilyy

Oma yksityisektori ja 
julkinen sektori vajavainen, 
mutta kasvaa. Riippuvuus 
seutukunnan elinkeinojen 

kehityksestä.

Yksityissektori vaikeuksissa, 
julkinen sektori supistuu

Kasvun edellytyksenä 
olevan sosiaalipoliittisen 
infrastruktuurin oltava 
kunnossa, köyhätkin 

hoidettava ettei turvattomuus 
lisäänny liiaksi

Yhteys heikompi kuin 
keskuskaupungeissa

Noidankehä uhkaa, miten 
saataisiin aikaan hyvä kehä?

Sosiaalipolitiikan ja 
elinkeinopolitiikan 
suhde

Valtion odotukset 
ja tuki kunnalliselle 
sosiaalipolitiikalle

Sosiaalipolitiikan tuettava 
elinkeinopoliitiikkaa (asunnot, 

työikäisten palvelut, 
turvallisuus) sotetoiminnan 

keskittämislinja tukee 
sotekehittämistä

Sosiaalipolitiikan 
tuettava seutukunnan 
elinkeinopolitiikkaa, 

sotetoimintaan rahoitus löytyy 
pääosin ilman valtion tukea

Sosiaalipolitiikan on 
lievitettävä noidankehää ja 

ylläpidettävä uskoa tulevaan, 
sotetoiminnan rahoitus 

kiristyy kun valtionosuudet 
pienenevät

Soteammattilaisten 
ja professioiden 
vaikutusvalta

Merkittävä, kun vielä koulutus- 
ja tutkimusinstuutiojen 
sijoittuminen tukee sitä

Merkittävä, mutta supistuva

Yksityisen sotesektorin 
merkitys

Toimijoita paljon, joten voi 
kilpailuttaa, kasvava poliittinen 

vaikuttajaryhmä

Toimijoita vähän, yksityisen 
monopolin ja yksityisistä 
toimijoista riippuvuuden  

riski suuri

Median merkitys Valtakunnan median 
huomiota saatavissa, 

maakunnallisen valtamedian 
huomion keskipisteessä

Suhteellisen merkittävä

Toimijoita paljon, joten voi 
kilpailuttaa, kasvava poliittinen 

vaikuttajaryhmä

Maakunnallisen valtamedian 
huomio saatavissa

Marginalisoitunut 
valtamedioissa, omalla 

paikallisella medialla voi olla 
suuri merkitys

Puoluepoliittinen 
asetelma

Porvaripuolueiden 
hegemonia, eivät voi hallita 
yksin, mutta voivat valita ja 

vaihtaa kumppania

Vahva porvarillinen ryhmä, 
joissakin kunnissa (vielä) 

sosialidemokraateilla  
valta-asemia

Selviämistaistelu usein 
kaikkien puolueiden 

paikallisryhmien  
yhteinen asia

Sosiaalipolitiikan 
päälinja

Elinkeinopolitiikan ja 
keskiluokan intressien mukaan 
painottuva, sosiaalisten erojen 

kasvu hyväksytään, mutta 
yritetään pitää hallinnassa

Laajan keskiluokan intressejä 
painottava sosiaalipolitiikka

Kurjistumisen hidastamisen 
sosiaalipolitiikka

Taulukko 1.  
Olettamuksia vuonna 2013 muodostumassa olevista kunnallisen sosiaalipolitiikan erilaisista regiimeistä

Nykyinen Sote/kunta -uudistusprosessi saattaisi joissakin osissa Suomea johtaa myös 
kuntaregiimien merkityksen vähenemiseen ja nykyistä olennaisesti vahvemman maakunnallisten 
sosiaalipolitiikan regiimien syntymiseen. Tällöin voisi olettaa kehitystä kohti kahta regiimityyppiä 
– metropolimaakuntien regiimi ja pienempien maakuntakeskusten ympärille muodostuneiden 
maakuntien regiimi. Muiden pohjoismaiden kokemuksen ja viimeaikaisen kehityksen (ks. esim. 

Magnussen ym. 2009; Saltman ym. 2013) valossa en pidä sitä kuitenkaan todennäköisenä.

Kunta-valtiosuhteen muutos sosiaalipolitiikassa

Siirtymät hyvinvointivaltion ja hyvinvointikunnan ekspansiivisesta vaiheesta 1990-luvun hajautettuun 
kilpailuvaltioon ja kehittymässä olevaan metropolivaltioon ovat edellä jo osittain kuvatulla tavalla 
ilmenneet myös sekä valtiossa että kunnassa tämän suhteen kannalta keskeisten toimijoiden 
vaihtumiseen. Tämä voidaan hahmottaa karkeasti jakamalla valtio kolmeen toimijaan: sosiaali- ja 
terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja elinkeinopolitiikasta vastaavaa ministeriö (aiemmin 
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kauppa- ja teollisuusministeriö, nykyään työ- ja elinkeinoministeriö). Vastaavasti kunta voidaan 
jakaa kolmeen toimijaan: sosiaali- ja terveyshallinto, kunnan yleis- ja talousjohto sekä paikallinen 
elinkeinopoliittinen hallinto.

Ekspansiovaiheessa valtion ja kunnan keskeinen yhteys sosiaalipolitiikan kannalta oli kunnan ja 
valtion sosiaalihallintojen välillä, ne edistivät ekspansiota ja tukivat toinen toisiaan tuen saamiseksi 
ekspansiolle myös valtion ja kunnan muissa toimijoissa. (Kuvio 1.)

Kuvio 1. 
Valtion ja kunnan sosiaalipoliittinen yhteys noin 1970–1990

Post-ekspansiivisessa hajautetun kilpailuvaltion vaiheessa kunnan ja valtion poliittisen yhteyden 
painopiste siirtyi valtiovarainministeriön ja kunnan yleisjohdon väliseksi. Niillä molemmilla oli 
intressi hillitä sosiaalisektorin kasvua. Valtion kuntiin kohdistama valta ei niinkään heikentynyt 
sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen ohjausvallan poistamisella ja valtionosuusuudistuksella, 
kuten usein on oletettu. Pikemminkin valtion kuntiin kohdistama valta siirtyi valtion sosiaalihallinnolta 
valtiovarainministeriölle, joka löysi partnerinsa kuntien yleis- ja talousjohdosta. (Kuvio 2.)
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Kuvio 2.  
Valtion ja kunnan sosiaalipoliittinen yhteys 1990-luvun alun jälkeen
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Metropolivaltion suuntaan kehittyminen ilmenee kuntatasolla elinkeinohallinnon merkityksen 
kasvuna myös sosiaali- ja terveydenhuollossa. Palvelujen tuotannon ulkoistaminen 
elinkeinonharjoittajille tuo tämän näkyväksi. Kunnan yleisjohdon vaikutusvalta kunnalliseen 
sosiaalipolitiikkaan on ehkä entistäkin suurempi. Valtion vaikutus kuntiin tapahtuu yhä enemmän 
myös työ- ja elinkeinoministeriön suunnalta, suorana tai epäsuorana tukena palvelutuotannon 
ulkoistamiselle. Riittävän suurten ”järjestämisvastuuyksiköiden” politiikalla tuetaan ennen muuta 
suurten kaupunkien aseman korostumista sosiaali- ja terveydenhuollossa. (Kuvio 3.)

Kuvio 3.  
Valtion ja kunnan sosiaalipoliittinen yhteys metropolivaltioon siirryttäessä
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Lopuksi

Tämä on kokonaisuudessaan suhteellisen vähäisellä evidenssillä, tietoisella politiikan ymmärtämiseen 
liittyvällä kärjistävällä toisinajattelulla sekä 45 vuoden ajan sosiaali- ja terveyspolitiikan havainnoinnista 
ja välillä vähän toimijuudestakin syntyneellä kokemuksella rakennettu tutkimushypoteesi tai 
hypoteesien yhdistelmä. Vähän niin kuin Pertti Alasuutari kirjoitti Helsingin Sanomissa (8.11.2013) 
Pekka Himasen ja Manuel Castelsin uudesta pamfletista: tässä pitäisi olla vasta tutkimuksen alku, ei 
sen (johto)päätös. 
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Loppusanat

YLISOSIAALINEUVOS AULIKKI KANANOJA

Seminaarin anti oli kunnallisen sosiaalipolitiikan näkökulmasta sekä analyyttinen 
että inspiroiva. Esitykset kokonaisuutena antavat aineksia kunnallisen 
sosiaalipolitiikan uusiin kysymyksenasetteluihin ja tulevaisuuden mahdolliseen 
suuntaan. 

Seuraavat tiivistykset ja johtopäätökset ovat yksinomaan tämän luvun kirjoittajan. 
Erikseen ei mainita jokaisen ajatuksen esittäjää. Ne käyvät ilmi kunkin esiintyjän 
edellä olevista artikkeleista. 
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Historiallisen kehityksen tarkastelua

Tämän päivän ja tulevaisuuden kunnallisen sosiaalipolitiikan pohdinnalle antoi hyvän pohjan 
seminaarin alun historiallinen perspektiivi. Paikallisesta, ihmisten ja yhteisöjen tuntemukseen 
perustuvasta ja suurelta osin luottamushenkilöiden toimintaan perustuvasta huolenpidosta ja 
kontrollista on kehittynyt vuosikymmenten kuluessa lainsäädäntöön ja palkattuun, ammatilliseen 
työhön perustuva byrokraattinen instituutio, jossa asiakkaiden oikeudet ovat saaneet jatkuvasti 
vahvistuvan aseman. 

Kun yhteiskunnan yleiset johtamiskulttuurit alkoivat muovautua 1900-luvun jälkipuoliskolla 
markkinoiden ja yritystoiminnan mallien mukaisiksi, alettiin myös kuntien toimintaa ja niiden 
sosiaalipolitiikkaa johtaa taloudelliseen tehokkuuteen pyrkivinä palvelutehtaina. Vaikka edellä 
kuvattujen oppien ohjaamat sosiaalipoliittiset orientaatiot ovat lisänneet yleistä hyvinvointia, ei 
eri väestöryhmien välinen sosiaalis-taloudellinen kuilu ole kuitenkaan hävinnyt. Päinvastoin, 
viime vuosien kehitystä leimaa yhteiskunnan kasvava jakautuminen. Köyhyys ja huono-osaisuus, 
jopa niiden ylisukupolvinen jatkuminen ovat pysyneet sitkeästi sekä valtiollisen että kunnallisen 
sosiaalipolitiikan asialistalla. 

Tähänastista kehitystä voidaan kuvata byrokraattisten ja markkinauskoisten kulttuurien 
yhdistelmäksi. Valtion sosiaalipolitiikka lainsäädäntöineen ja paikalliset työkäytännöt sektoroituine 
työnjakoineen kulkevat vielä paljolti byrokraattisen paradigman mukaan, sosiaali- ja terveyspolitiikan 
kunnallinen johto puolestaan pyrkii monin paikoin vääntämään organisaatioita yritysmaailman ja 
tavarantuotannon toimintalogiikan suuntaan. 

Alueellinen pohja muuttuu – uusia jakolinjoja

Sekä byrokraattinen malli että markkinaorientoitunut malli ovat johtaneet tilanteeseen, jossa 
talouden rajat ovat tulleet vastaan. Maassa on käynnistynyt laaja sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenneuudistus, joka prosessin alkuvaiheessa liittyi kiinteästi kuntarakenteen uudistukseen. Vaikka 
aivan viimeisin, viiteen sote-alueeseen perustuva uudistuksen vaihe ei seminaarin aikana ollut 
tiedossa, oli kuitenkin nähtävissä, että talouden kestävyys edellyttää nykyistä vahvempia taloudellisia 
”hartioita” ja sen vuoksi nykyistä laajempia väestöpohjia, toisin sanoen kuntien voimavarojen 
yhdistämistä. 

Kuten seminaarissa todettiin, ”kunnallinen ja paikallinen eivät enää ole sama asia”. Toiminta 
on keskittymässä kaupunkeihin ja niiden ympäristökuntiin. Samaan aikaan reuna-alueet 
ja niiden ihmiset jäävät entistä etäämmälle lakisääteisten palvelujen keskittymistä. Syntyy 
alueellista kaksijakoisuutta: keskusten monipuolinen palveluvarustus ja reuna-alueiden kuihtuvat 
palvelut. Myös palveluja tarvitseva väestö on jakautumassa: osa löytää itselleen sopivan 
avun tarjolla olevasta palveluvalikoimasta, osan kohdalla ”ilkeät ongelmat” tai monenlaisten 
vaikeuksien kasautumat vaativat uudenlaista lähestymistapaa: matalan kynnyksen palveluja, 
eri auttajien – sosiaalialan ammattilaisten, diakoniatyöntekijöiden, järjestöjen työntekijöiden, 
vapaaehtoisten toimijoiden – yhteisiä auttamisverkostoja ja monialaista kumppanuutta. Tällaisiin 
elämäntilanteisiin lakisääteisen toiminnan sektoroituneet tarve- ja toimenpidemäärittelyt eivät 
vaikeuksitta taivu eikä selkeään tuotteistukseen pyrkivä yritysmaailma ole niistä kiinnostunut.
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Laajenevien kuntien ja entisten paikallisyhteisöjen välille voi syntyä suuria jännitteitä ja 
palvelukuiluja, jos paikallisyhteisöjen tarpeisiin ja kysymyksiin ei luoda monenlaisia 
lähestymistapoja: lainsäädännössä määriteltyjen palvelujen lisäksi helposti lähestyttäviä 
vuorovaikutuksen ja toiminnan areenoita, hallinto- ja ammattirajat ylittäviä kumppanuuksia 
ja erilaisiin tarpeisiin räätälöityjä verkostoja. Myös väestökeskittymien sosiaalipoliittinen 
kysymyksenasettelu muuttuu, kun yhteiskunnalliset muutokset nopeutuvat, väestön ikähaitari, 
etninen koostumus ja postmodernin maailman monipuolistuva arvo- ja kulttuuripohja haastavat 
sekä byrokraattisen mallin että suuruuden tehokkuutta hakevan palvelutehtailun.

Pieni – suuri sosiaalipolitiikka

Sosiaalipolitiikan orientaatioita voidaan jäsentää pieneen ja suuren sosiaalipolitiikkaan. Paikallisen 
sosiaalipolitiikan tulevaisuuden visio noudattelee monin kohdin pienen sosiaalipolitiikan suuntaa. 
Tällä hetkellä sillä ei ole virallista asemaa sosiaalipolitiikan kokonaisuudessa. Tämä lähestymistapa 
muistuttaa Jürgen Habermasin käsittein ihmisten elämismaailmasta orientoituvaa toimintaa, kun 
taas suuren sosiaalipolitiikan – valtiollisesti säädetyn ja ohjatun sosiaalipolitiikan – voidaan katsoa 
edustavan järjestelmämaailman orientaatioita.

Sekä suuren että pienen sosiaalipolitiikan kysymyksiä sisältyy muun muassa työttömien aktivointiin. 
Sen ylärakenne on suurta sosiaalipolitiikkaa, mutta aktivoinnin edellyttämät toimet saavat voimaa 
myös pienestä sosiaalipolitiikasta. Voidaan jopa olettaa, että aktivoinnin onnistuminen on yhteydessä 
osallisuutta ja yhteisöjen osuutta korostavan lähestymistavan vahvuuteen.

Kuntien ja valtion suhteita ja niiden muutoksia käsittelevä sosiaalipolitiikka puolestaan on 
järjestelmien maailmaa, suurta sosiaalipolitiikkaa. Olennaista on, kuinka paljon paikallista ja 
yksilöllistä liikkumatilaa suuren sosiaalipolitiikan sisällä annetaan pienelle sosiaalipolitiikalle.

Kehityssuuntien paradoksit ja jännitteet

Kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan tarkastella myös toisenlaisten ulottuvuuksien näkökulmasta. 
Lainsäädännöllis-institutionaaliset strategiat ovat luonteeltaan poliittisia, kun taas kasvatuksellis-
sivistykselliset strategiat ovat luonteeltaan pedagogisia vai pitäisikö sosiaalipolitiikan yhteydessä 
puhua sosiaalis-pedagogisia taikka sosiaalis-sivistyksellisiä. Sosiaalityössä näitä lähelle tulevia 
käsitteitä ovat empowerment ja emansipation. 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan kehyksessä on jo sosiaalihuollon historiallisten juurienkin pohjalla 
mahdollista yhdistää – itse asiassa sen keskeisenä tavoitteena on yhdistää – lainsäädännöllis-
institutionaalinen ja kasvatuksellis-sivistyksellinen lähestymistapa, empowerment ja emansipation. 
Rakenneuudistuksen tuodessa sosiaali- ja terveyspolitiikan kansalliseen kuvioon entistä suurempia 
maantieteellisia alueita sekä kooltaan entistä suurempia ja monikerroksisempia organisaatioita on 
vaarana, että ihmisten näkökulma, emansipatorinen lähestymistapa jää ”suuren sosiaalipolitiikan” 
varjoon, etenkin kun se ei Suomessa muutoinkaan ole vahvasti kehittynyt.

Kaupungistumisen myötä kunnallisen sosiaalipolitiikan kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen 
maasto on nopeassa muutoksessa. Lainsäädännöllis-institutionaalisen lähestymistavan 
pohjalle rakentunut byrokraattinen malli soveltuu huonosti nopeasti muuttuvaan, globaalissa 
vuorovaikutuksessa olevaan, ”virtaavaan” ympäristöön. Pitkällä aikavälillä myös ongelmalähtöinen 
sosiaalipolitiikka voi osoittaututua kestämättömäksi. Tarvitaan lähestymistapaa, joka tähtää 
ihmisiin kytkeytyvien mahdollisuuksien ja voimien vahvistamiseen, inhimillisen pääoman 
ottamista täysipainoisesti sosiaalisen kehityksen käyttöön. Tällöin sosiaalipolitiikan perusrakenne 
on luonteeltaan sosiokulttuurinen ja se panostaa korostetusti lapsiin ja nuoriin tulevaisuuden 
yhteiskunnan rakentajina. Inhimillistä ja sosiaalista pääomaa vahvistavan sosiaalipoliittisen 
orientaation välineistöön kuuluvat erilaiset osallisuuden ja vuorovaikutuksen areenat, koulutus, 
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kulttuuri – sivistys kaiken kaikkiaan – ja yli perinteisten hallinto- ja ammattiryhmien toteutuva 
verkottuva yhteinen toiminta eli ”sosiaalinen” eri muodoissaan.

Kehitys kohti uudenlaista paikallista ja alueellista sosiaalipolitiikkaa ei todennäköisesti kulje 
hyppäyksinä yhdestä logiikasta toisen, vaan vähitellen ja limittäin. Olennaista on, minkälainen 
sosiaalipoliittinen visio on yhtäällä kansallisilla ja toisaalta paikallisilla strategisilla toimijoilla. 
Ohjaako lainsäädännöllis-institutionaalinen vai kasvatuksellis-sivistyksellinen lähestymistapa, 
runnooko suuri sosiaalipolitiikka alleen pienen sosiaalipolitiikan, keskitytäänkö korjaamaan 
ongelmia vai vahvistamaan inhimillistä ja sosiaalista pääomaa? Kun strategisia tasoja on useita – 
globaali, kansallinen, alueellinen ja paikallinen – on olennaista, onko strategioiden muotoiluun 
osallisilla yhteinen näkymä tulevaisuuden suunnasta vai syntyykö jännitteitä byrokraattisen, 
markkinaorientoituneen ja sosiokulttuurisen lähestymistavan välille. 

Johtaminen on suunnan antamista moniulotteisessa ja keskenään jännitteisiä lähestymistapoja 
sisältävässä ympäristössä. Johtamisen keskeinen kysymys uusien paradigmojen kehitysvaiheessa on 
tasapainon hakemista erilaisten lähestymistapojen välillä. Se on myös moni-ilmeisyyden johtamista 
sekä erilaisten orientaatioiden ja toimintalogiikkojen yhdistämistä. Koulutuksella ja tutkimuksella 
on merkittävä rooli tulevaisuuden sosiaalipolitiikan suuntaamisessa ja rakentamisessa.Tarvitaan eri 
toimintojen samansuuntaisten, kumulatiivisten vaikutusten aikaan saamista tulevaisuuden suunnan 
eteenpäin viemiseksi.

Lopuksi

Yhteen oppiin sidotut, keskitetysti ohjatut standardimaiset ratkaisut eivät sovellu nopeasti 
muuttuvaan maailmaan. Erilaisiin alueellisiin ympäristöihin tarvitaan alueellisesti ja paikallisesti 
räätälöityjä ratkaisuja, toiminnan muotoilua ihmisten elämästä lähtien. Paluu sosiaalisen juurille, 
ihmisen ja yhteisön suhteisiin on nousemassa sosiaalialan keskusteluun ja merkkejä uusista 
lähestymistavoista on näkyvissä. Palveluja käyttävät ihmiset eivät enää suostu vain toiminnan 
kohteiksi. Ihmisten osallisuus toistuu monissa sosiaalipolitiikan tavoiteohjelmissa ja lainsäädännön 
valmisteluasiakirjoissa. Kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan soveltuva ja paikallisiin oloihin räätälöity 
orientaatio on saanut nimen New Local Governance. Siinä yhdistyvät paikallisyhteisöjen vahva 
rooli, asiakkaiden osallisuuden vahvistuminen ja moniulotteisen kokonaisuuden hallinta, ei 
hallinto. Lähitulevaisuudessa voidaan olettaa kolmen erilaisen toimintalogiikan – byrokraattisen, 
markkinaorientoituneen sekä inhimillistä pääomaa ja osallisuutta painottavan sosiokulttuurisen 
logiikan – hakevan paikkaansa ja valtaa kunnallisen sosiaalipolitiikan strategioissa ja johtamisessa. 
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