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Sininauhaliitossa on vuosina 2012–2013toteutettu Verkostoyhteistyö maaseudun syrjäytyneiden 

auttajana -tutkimus (TEM, maaseutupoliittinen yhteistyöryhmä). Verkostoyhteistyöhankkeen aika-

na olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Järjestölähtöisten lähipalveluiden kehittämishankkeen kanssa 

(Lähipalveluhanke, RAY 2009-2013). Lähestymme työseminaarin teemaa ja Sakari Möttösen ava-

uspuheenvuoroa näiden hankkeiden tuottamien kokemusten ja tulosten pohjalta. 

 

Esitämme ja perustelemme väitettä, ettei todella ilkeitä ongelmia, kuten päihteisiin ja mielentervey-

teen 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 yh-

teisöllisyyteen 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 mahdolli-

suuksien testaamiseen Möttönen rohkaisee sekä tutkijoita että käytännön toimijoita, ei tarvitse olla 

vain ”idealistinen malli”. Ajattelemme, että entistä tasavertaisempien kumppanuus- ja neuvotte-

lusuhteiden 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 edustuk-

sellisella demokratialla sekä erityisesti kehittämällä läheltä saatavia palveluiden, tuen ja avun muo-

toja asukaslähtöiseen 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 sivutaaja-

miin, vanhoihin kirkonkyliin tai haja-asutusalueille. 

 

Tarkastelemme puheenvuorossamme erityisesti kuntien, järjestöjen ja seurakuntien ruohonjuurita-

son työntekijöiden keskinäisen verkostoyhteistyön mahdollisuuksia ilkeiden ongelmien hallitsemi-

sessa ja heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten auttamisessa maaseudulla. Esittelemme lo-

puksi myönteisen esimerkin lähipalvelu- ja verkostoyhteistyömallista, jossa kunta toimii nimen-

omaan paikallisesti sivutaajamissa ja haja-asutusalueilla tukien omien työntekijöidensä auttamisyh-

teistyötä kristillisen päihdejärjestön ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Eri osapuolten hyvät 

kokemukset rohkaisevat toimintamallin jatkokehittämiseen sekä levittämiseen ja soveltamiseen laa-

jemminkin. 
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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. Van-

hat kuntarajat ovat tutkimuksen kohteena olleilla pienillä maaseutupaikkakunnilla karanneet tai kar-

kaamassa niin kauas, että asukkaiden arjen todellisuus, hyvinvoinnin edistämiseen käytettävissä 

olevat voimavarat ja reuna-ehdot 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 so-

siaalityöntekijöille 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 henki-

löstöresurssit ovat supistuneet siinä määrin, ettei usein muualla asuville, tiuhaan vaihtuville ja eri 

toimipaikkojen välillä kiertäville sosiaalityöntekijöille muodostu kokonaisvaltaista kuvaa paikal-

lisyhdyskunnasta tai edes omien asiakkaidensa tilanteista. Kun tähän yhdistyy ikäkausi- tai elämän-

kaarimallien käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluiden organisoinnissa, ei asukkaiden kokonais-

valtaisesta 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 

läsnäolevilla toimijoilla välttämättä ole lainkaan paikallisyhdyskunnan erityispiirteistä, paikallis-

kulttuurista tai siellä asuvien ihmisten taustoista perillä olevaa yhteistyökumppania. 

 

Verkostoyhteistyön ja yhdessä tekemisen aktiivisimpia ylläpitäjiä useimmilla tutkimuspaikkakun-

nilla olivatkin yhtäältä seurakuntien diakoniatyöntekijät, sekä toisaalta erilaisten sosiaali- ja terveys-

järjestöjen työntekijät ja muut aktiivit. Järjestöjen työntekijät toimivat usein erilaisilla lyhytaikaisil-

la projektirahoituksilla, joiden päätyttyä koordinointivastuun siirtäminen kunnan toimijoille oli on-

nistunut vain harvoin. Sen sijaan diakoniatyöntekijöille oli tutkimuspaikkakunnilla ominaista pai-

kallinen pysyvyys. 

Yleisesti ottaen haastateltujen diakoniatyöntekijöiden paikallinen kiinnittyminen ja paikallistunte-

mus 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 samas-

sa paikallisseurakunnassa työskennellyt diakonissa kertoo työnsä luonteesta ja asukkaiden tuntemi-

sen ja 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 ko-

tiin mennään, ja jutellaan hänen kans (…).  Mut et usein he tietää multa kysyä esimerkiks 
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jostain lääkkeistä ja tutkimustuloksista tai jostakin sairaanhoitoon liittyvistä (…) No, esi-

merkiks 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 huo-

maamatta, 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 toi-

meentulotukijas, ja tee niin ja noin”. Et semmost tarvitaan tulevaisuudes varmaan vielä 

enemmän. (…) Nää  syrjäytyneet ja vanhukset, ei ne osaa semmosta paperisotaa ja jaksa te-

hä, 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 kuntakeskuksi-

en ammattiauttajat ovat tulleet tutuiksi. 

Mulla oli aikasemmin täällä, oli semmonen ryhmä, kun täällä oli yllättävästi sellanen tilan-

ne, 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 tul-

lu heil tutuks, ja Omaiset mielenterveystyön tukena, niin siit ryhmästä tuli mulle tänne toi-

nen 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 kun-

toon. (…) 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 pal-

veluiden, epävirallisen avun ja tuen piiriin sekä toiminut julkisten palveluiden tarpeen lisääntymistä 

ennalta ehkäisevästi. Monet diakoniatyöntekijät toimivat erittäin määrätietoisesti ja ammattimaisesti 

paikallisten ihmisten rinnallakulkijoina ja ”palveluohjaajina”, onnistuen nostamaan erittäin vaikeis-

sakin elämäntilanteissa olleita ihmisarvoiseen elämään verkostosuhteidensa avulla. 

Jopa kuntaorganisaation sisällä etäällä toimivien kunnan ruohonjuuritason työntekijöiden osaami-

nen 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. Kun-

nan 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 sek-

torin toimijat eivät ole nykyisellään läsnä tai eivät juuri jalkaudu virastoista paikallisten ihmisten 

arkeen ja koteihin, hallitsevat auttamis- ja yhteistyöverkostoa vanhoissa kirkonkylissä usein dia-

koniatyöntekijät tai vahvojen paikallisten järjestöjen toimijat. Koska kunnallinen sosiaalitoimi ei ole 

läsnä, se ei myöskään kykene vastaamaan ”pienen sosiaalipolitiikan” mukaiseen yhteisöllisyyden ja 

kansalaisten aktivoinnin haasteeseen. 
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Kuten tunnettua, myös seurakunnissa taloudelliset resurssit ovat edelleen niukkenemassa. Useim-

mat 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 käsit-

teellistä 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 sosi-

aalitoimen uudistaminen on tapahtunut terveydenhuollon, erityisesti erikoissairaanhoidon logiikalla 

ja ehdoilla. Kunnan sosiaalitoimen vahva asema sekä sosiaalinen eetos on hämärtynyt palvelutuo-

tannon kilpailuttamisen ja asiakkuusnäkökulman korostuessa. 

Möttönen muistuttaa historiallisessa analyysissaan kunnan alun perin yhteisöllisestä luonteesta ja 

sen kansalaisyhteiskunnasta nousseista tehtävistä. Näyttää siltä, että sosiaali- ja terveysalojen niput-

tamisen seurauksena kuntakentän haasteet ja tulevaisuus nähdään leimallisesti modernin lääketie-

teen 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 pal-

velutkin on sijoitettu, paikallisten asukkaiden ja kansalaistoiminnan merkitys nähdään modernissa 

terveydenhuollossa vähäisenä muutoin kuin ennalta ehkäisevässä mielessä. Samalla on hukattu suu-

rimmaksi 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 va-

paaehtoistoiminnan organisoinnissa vähentää palvelutarvetta” ja ennalta ehkäisee syrjäytymisen 

kierteiden syntymistä. Kun hän kuitenkin jatkaa, että ”pienellä politiikalla voidaan rakentaa verkos-

toihin perustuvia yhteistyömuotoja, joilla käydään ilkeiden ja pirullisten ongelmien kimppuun”, on 

todettava, että suhtaudumme tähän suurella varauksella. Kunnissa saattaa toimia erilaisia kyläasia-

miehiä ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita, mutta he toimivat kyläyhdistysten, urheiluseuro-

jen, Lionsien, Marttojen ja vastaavien toimintakykyisten asukasryhmien kanssa, eivät ilkeiden on-

gelmien 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 

                                                           
1
 Markku Sotarauta on käsitellyt hierarkkisen ja verkko-ajan ongelmien eroja väitöskirjassaan Kohti epäselvyyden hal-

lintaa (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. 



5 
 

aloitettu tuki voidaan kokonaan lopettaa. Ilkeitä ongelmia ei voida hallita vain yhden ammattikun-

nan 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. Ongel-

makimpun 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 molemminpuoliseen luottamukseen perustuvalle pitkäjän-

teiselle ja luottamukseen perustuvalle työskentelyotteelle, jollaista on toteutettu muun muassa Lähi-

palveluhankkeen Hämeenlinnan osahankkeen käynnistämässä verkostoyhteistyössä, vertaisryhmä-

toiminnassa ja Hämeen Sininauhan tuottamassa sosiaalisen isännöinnin palvelussa (ks. myöhemmin 

tässä puheenvuorossa). 

 

 

Pieni sosiaalipolitiikka Suuri sosiaalipolitiikka 

paikallisuus 

hajautettu, alhaalta ylös –ohjaus 

yhdistelmäetu 

suora demokratia 

yhteisöllisyys 

aktivointi, auttaminen 

kansalaisuus 

verkostoituminen ja vuorovaikutus 

 

 

 

suuret palvelujärjestelmät 

keskitetty, ylhäältä alas –ohjaus 

mittakaava etu (suuruuden ekonomia) 

kattavuus, peittävyys 

edustuksellinen demokratia 

järjestämisen ja tuottamisen erottaminen 

tuottavuus, tehokkuus 

lakisääteisyys 

markkinoiden hyödyntäminen 

asiakkuus 

 

  

Sellainen pieni sosiaalipolitiikka, jota Möttönen kuvaa (ks. taulukko yllä), ei riitä jo muodostunei-

den ilkeiden ongelmien hallitsemiseen. Ilkeät ongelmat ovat todellakin niin ilkeitä, ettei niiden koh-

taamista 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 enem-

män valinnanmahdollisuuksia myös ”pienten ja köyhien” kuntien kaikille asukkaille, tämä ei käy-

tännössä toteudu. Suuri sosiaalipolitiikka onnistuu kyllä lisäämään jossain määrin toiminta- ja kulu-

tuskykyisten 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 paikal-

lista 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. 
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Suuri sosiaalipolitiikka sivuuttaa ilkeät ongelmat, koska niihin puuttumista ei pystytä – ainakaan 

lyhyellä aikajänteellä tai toimialoittain jakautuvilla kustannuslaskelmilla – perustelemaan talousra-

tionaalisesti. 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 sosiaali-

politiikkaa 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 mo-

nin tavoin paikallisyhteisöstä ulossuljettujen ihmisten joukkoa, johon tarkastelumme tässä puheen-

vuorossa pääosin kohdistuu, tulee kunnan edustajien joukkoon lisätä ainakin työvoimahallinto, kun-

toutustoiminta 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. 

 

 

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 ammatti-

laisille ”vaikea ryhmä” ja ”haastavaa väkeä”. Näiden ihmisten luottamuksen saavuttaminen, autta-

minen ja elämäntilanteen parantaminen vaatii ensinnäkin paljon aikaa. Se vaatii myös pitkäjänteistä 

työstämistä ja erityisosaamista. Alkoholistit, sekakäyttäjät ja ihmiset, joilla päihdeongelmaan yhdis-

tyy esimerkiksi erilaisia mielenterveysongelmia, ovat niin aikuissosiaalityölle, perusterveydenhuol-

lolle, kotihoidolle kuin seurakuntien diakoniatyöntekijöillekin ilkeä ongelma. Päihdeongelma mää-

rittyy ilkeäksi ongelmaksi, koska siihen liittyy päihteiden käytön lisäksi mitä moninaisimpia sosiaa-

lisia, psyykkisiä ja terveydellisiä ongelmia sekä hyvin usein köyhyyttä. Moniongelmaisuuden käsit-

tely on vaikeaa yleisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille, mutta kokonaisvaltaisen työsken-

telyn edellytykset ovat viime aikoina toiminnan tehostamisvaatimusten vuoksi vaikeutuneet myös 

erityispalveluissa. (Murto 2009,15). 

Ritva Karinsalo (2010, 17-18) toteaa, että monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan sel-

laista lähestymistapaa, jota määrittävät voimavarakeskeisyys, verkostoituneisuus, sektorirajojen 

ylittäminen ja dialogisuus. Syrjäytyneisyyttä, köyhyyttä, päihdeongelmaa tai pitkäaikaistyöttömyyt-

tä purkamaan on käytävä usealta suunnalta, sektorirajat ja asiantuntijakeskeisen toimintatavan peri-

aatteet 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 auttamista 

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 vuorovaikutuk-

seen. Se voi estää neuvottelut, välittämisen ja auttamisen, johtaa ylipäätään välinpitämättömyyteen. 

Pelon ja epävarmuuden tuntemuksiin kohtaamistilanteissa on kuitenkin mahdollista reagoida kehit-

tämällä omia taitojaan ja toimintatapojaan, kouluttautumalla. Myös omat elämänkokemukset vai-

kuttavat siihen miten auttajat suhtautuvat ilkeisiin ongelmiin. (Koskela 2009, 103.) Verkostoyhteis-
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työ, 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 auttamis-

työstä käytetään nykyisin sellaisia käsitteitä kuin suorite, tuotekehitys ja tulostavoitteet. Nämä mää-

reet ovat suorastaan absurdeja, kun toiminnan pyrkimys on elämäntilanteen kokonaisvaltainen pa-

rantaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja kärsimyksen lievittäminen – tai äärimmilleen vietynä hä-

tääkärsivän ihmisen heitteellejätön estäminen ja ihmisarvoiseen elämään palauttaminen. (Murto 

2009.) Julkisen sektorin alettua ulkoistaa palveluiden tuotantoa yrityksille ja järjestöille, kolmannes-

ta sektorista on tullut osittain julkisen sektorin jatke. ”Uusi kolmas sektori” ei voi enää perustua 

vapaaehtoisuudelle, intressi- ja identiteettipolitiikalle tai kansalaisyhteiskunnan aseman vahvistami-

selle (Huotari, Pyykkönen & Pättiniemi 2008).   

Järjestöjen merkitys kaikkein huono-osaisimpien ja hankalimmista ongelmista kärsivien ”palvelu-

areenoina” on kasvanut sitä mukaa, kun julkinen sektori on ulkoistanut niihin liittyviä palveluita.  

Tässä puheenvuorossa käsiteltävä järjestöissä tehtävä sosiaalityö onkin pääosin sellaista ammatillis-

ta työtä, jota tehdään kunnan tilaamana palveluna yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Näin 

myös järjestöjen sosiaalityön asiakaskäytännöt ovat riippuvaisia julkisen sektorin (tilaajan) linjauk-

sista 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 lähi-

palvelutyöntekijät
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 edel-

leen enemmän tukea. (…) 

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

välillä. 

                                                           
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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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 koto-

na on vastassa. 

2: Huonointa palkkaa nostetaan (nauraa). (…) Me ollaan talonmiehiä, me ollaan psy-

kologeja, me ollaan lääkäreitä ja me ollaan sairaanhoitajia, me ollaan maalareita, me 

ollaan siivoojia, me ollaan kokkeja, se on niin laidasta laitaan… velkaneuvojia, polii-

seja melkein välillä (kuivaa naurua), siis niinku silleen, pienellä huumorilla höystetty-

nä. (…) 

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 lop-

puu 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 mon-

taa kautta sitten moninkertasemmaksi jos tätä ei oo, ehkä, tai todennäkösesti. 

 

Haastattelukatkelma kuvaa osaltaan työntekijöiden kokemusta työn kuormittavuudesta ja siitä ta-

vasta, jolla julkinen sektori ulkoistaa kaikkein hankalimpien asiakkaiden kohtaamisen, ihmisistä 

välittämisen, likaisen ja osin vaarallisenkin työn kolmannelle sektorille sitoutumatta sen jatkuvuu-

teen pidemmällä tähtäimellä. Lisäksi kolmannen sektorin työntekijät tekevät työnsä vaativuustasoon 

nähden pienellä palkalla, huonoilla työehdoilla ja työnsuojelullisesti haastavissa olosuhteissa asiak-

kaiden 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 tilauk-

sen paitsi sektoreiden väliselle yhteistyölle, myös kokonaisvaltaiselle ja molemminpuoliseen luot-

tamukseen perustuvalle pitkäjänteiselle työskentelyotteelle. Erityisesti kun puhutaan ilkeistä ongel-

mista 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 tilaajaor-

ganisaatio 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 pysy-

vyyttä myös jatkossa. 
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Viimeisessä alaluvussa käsittelemme tarkemmin Lähipalveluhankkeen Hämeenlinnan osahankkees-

sa 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 sekto-

reilla 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 osalli-

suuden lisäämisen elementtejä. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi kunnalla on oltava keskei-

nen rooli paikallisessa verkostossa, joka kuitenkin kuntakentän muutoksen seurauksena on käytän-

nössä 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 ta-

loudellinen 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. 

 

Sektoreiden välisestä yhteistyöstä saadaan hyötyä kaikkialla, mutta tutkimushankkeemme kokemus-

ten perusteella voidaan todeta, että erityisen kipeä tarve sille on harvaan asutulla maaseudulla.  Eri 

osapuolten pitkäjänteisestä yhteistyön rakentamisesta on hyvänä esimerkkinä Sininauhaliiton toteut-

taman Lähipalveluhankkeen Hämeenlinnan osahankkeessa jatkokehitelty ”kotiin vietävä” sosiaali-

sen isännöinnin palvelu sekä siihen liittyvä verkostoyhteistyö. 

 

Sininauhaliiton Lähipalveluhankkeessa lähdettiin ajatuksesta, että erityisesti heikossa asemassa ole-

vat 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 tarvitsisi-

vat jatkuvaa henkilökohtaista apua ja ohjausta aivan perusasioissa, kuten raha-asioiden hoitamises-

sa, 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 kun-

nan reuna-alueilla (ks. Juntunen 2012). Toimintamallia on kehitetty alusta alkaen juuri kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten tarpeista käsin heidän omassa elinympäristössään to-

teutettavaksi ja kotiin vietäväksi palveluksi. Lähipalvelumallin historia ulottuu aikaan ennen ”uutta-

Hämeenlinnaa”, eli entisen Lammin kunnan perusturvan toimintaan. Lammin kunnan silloinen pe-
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rusturvajohtaja 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 kans-

sa, joka alkoi tuottaa sosiaalisen isännöinnin palvelua. Järjestötyöntekijän taustatiiminä ja työnoh-

jaajina 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 kuntalii-

toksen siirtymävaiheessa sellaista näkemystä ja tietämystä, joka huomioi myös reuna-alueilla asuvi-

en 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 ympä-

röiville reuna-alueille. 

 

Lisäulottuvuuksia Hämeen Sininauhan lähipalvelumalli sai Lähipalveluhankkeen myötä. Uudenlais-

ta 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 toteutta-

malla etsivällä työllä onnistuttiin tavoittamaan palvelujärjestelmästä syrjään pudonneita, ohjaamaan 

heitä olemassa olevien palveluiden piiriin ja parantamaan heidän elämäntilanteitaan. Järjestön lähi-

palvelutyöntekijä (sosiaalinen isännöinti), kunnan sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja 

sekä diakoniatyöntekijä kokoontuvat kerran kuussa yhdessä suunnittelemaan paikallista yhteistyö-

tään ja keskustelemaan paikallisten ihmisten avun tarpeista ja auttamistyön eteenpäin viemisestä. 

Keskeinen osa Kalvolassa kehitettyä lähipalvelumallia on vertaistukea ja osallisuutta tukeva kahvi-

la- ja ruokailutoiminta (Lähimmäiskahvila), jonka suunnitteluun myös lähipalvelun asiakkaat osal-

listuvat. Kokoontumisten ohjelmassa on ollut muun muassa terveysneuvontaa ja pienimuotoisia 

retkiä. Lisäksi kahvilatoiminta mahdollistaa kevyemmän sosiaalialan ammatillisen tuen ja ohjauk-

sen pitkäkestoisen jatkumisen myös niille, jotka eivät ole varsinaisessa asiakassuhteessa kristillisen 

päihdejärjestön lähipalvelutyöntekijään. (Juntunen 2012, 11.) Kahvilatoiminta on Kalvolasta levin-

nyt myös alkuperäisen sosiaalisen isännöinti -mallin syntysijoille Lammille. 

 

Järjestön päihdetyöntekijän työparina toimiva sosiaalityöntekijä kuvaa seuraavassa haastatteluot-

teessa harvaan asutun maaseudun erityiskysymyksiä ja lähipalvelutoiminnan merkitystä asiakkail-

leen. 

 

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 heikoim-

massa 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), 
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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 hoi-

tamaan toimeentulotukiasioitaan, kun asioinnin käytännöt muuttuivat eikä henkilökohtaista palvelua 

omalla alueella siirtymäaikana ollut lainkaan saatavilla. Ylipäätään uudenlaisiin ajanvaraus- ja vas-

taanottokäytäntöihin oli totuttelemista. Asiakkaat oli ”kulttuurinmuutoksen” yhteydessä systemaat-

tisesti opetettava uusiin sosiaalityön käytäntöihin. Osa ei oppinut ja tipahti palveluiden ulkopuolel-

le. 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 koti-

käynneille, 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 tar-

vetta 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 hoi-

tajaan. (…) 

Käytännössä jotkut A-klinikan käynnit on ollu hankalia toteuttaa, ja sitten (järjestötyönteki-

jä) on käyny kotikäynnillä, mut se on ollu määräaikanen juttu, et niinku tavallaan se kriitti-

sin 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 semmosille-

kin ihmisille, jotka ei oo tän palvelun piiris. (…) Eli tavallaan sitten hän pystyy kertoon asi-

oita 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 tää-

hän 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 semmo-

sella 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 taval-

la, hän on tavotettavis, kaverit tietää että koskas se (järjestötyöntekijä) tulee ja sitten kuiten-

kin (vertaisryhmätapaamisessa) voi viimestään kysyä jotakin. (…) 

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 koros-

tuvat voittoa tavoittelemattomuus, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus (Murto 2009, 16). Koko-

naisvaltaisen, 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 verkostoyh-

teistyössä voivat yhdistyä paikallisten tarpeiden tunnistaminen, ehkäisevä toiminta, palvelujen tuot-

taminen, 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. Ilke-

ät ongelmat eivät hoidu keveillä keinoilla. Siksi kunnan sosiaalitoimen julkisen hallinnon edustaja-
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na pitää palata paikalliseksi toimijaksi ja edistää omalla toiminnallaan asukaslähtöisen kansalais-

toiminnan 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 sin-

ne palveluiden piiriin keskustaan, vaan että myöskin jotakin palvelua on niin kun siellä alu-

eella. (Sosiaalityöntekijä) 
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