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Bruno Sarlin -juhlaseminaari 13. lokakuuta 2012
Säätytalolla

Maija Perho, Huoltaja-säätiön isännistön 
puheenjohtaja

Sata vuotta sosiaalitietoa 
sanoin ja kuvin

”On saatava aikaan 
Köyhäinhoitolehti”
"Olemme velvolliset perustamaan
yhteiskunnallisen huoltotyön 
äänenkannattajan ja sen avulla raivaamaan 
alaa oikeammalle käsitystavalle tässä 
tehtävässä."

Vaivaishoidontarkastelija Gust. Ad. Helsingius (1855–
1934) alaisilleen vaivaishoidonneuvojille lokakuussa 1912. 
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Venäjän vallan aikaa
Suomen suuriruhtinaskunnassa
•1879 vaivaishoitoasetus 
voimaan
•1889 Helsingiuksesta 
vaivaishoidon tarkastaja
•1902 julistus kolmen 
vaivaishoidon neuvojan 
asettamisesta
•1906 yleinen ja yhtäläinen 
äänioikeus

9.10.20123

Gust. Ad. Helsingius vaivaishoidon-
tarkastelijan kansliassa Helsingissä 
vuonna 1892

Helsingiuksen ohjelma 1(3)

• Kuntien rakennettava köyhäintaloja: 
köyhäinhuutokaupat ja ruotuhoito 
kiellettävä.

• Työhoitolaisiksi laiskat ja siveettömät 
vetelykset, elähtäneet juomarit ja irstaat 
naiset. 

• Avohuoltoon kaitsijajärjestelmä.
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Helsingiuksen ohjelma 2(3)

• Varsinaisen köyhäinhoidon lisäksi 
ehkäisevää köyhäinhoitoa: maataloutta 
kehitettävä, kasvitarhaviljelyä, 
puutarhanhoitoa, käsityötaitoa ja 
kotiteollisuutta elvytettävä.

• Kunnollisia asuntoja maaseutu- ja 
työläisväestölle, työväen oloja 
parannettava myös vakuutuksen keinoin. 

9.10.20125

Helsingiuksen ohjelma 3(3)

• Työllisyyskysymys hoidettava niin, että 
kaikille riittää työtä ja palkkaa. 

• Kansanopetusta kaikille lapsille. 
• Terveys- ja raittiuskasvatus ulotettava
• syrjäisimmillekin seuduille. 
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Tuumasta toimeen
Päätoimittajaksi ryhtyy 
Kaakkois-Suomen 
vaivaishoidonneuvoja Bruno 
Sarlin (1878–1951). 
Köyhäinhoitolehden 
näytenumero maailmalle 25. 
marraskuuta 1912.
Lehti ilmoittaa olevansa 
kunnallisen köyhäinhoidon ja 
yksityisen 
hyväntekeväisyyden 
äänenkannattaja.  

9.10.20127

Vapautuminen köyhyyden 
kurjuudesta

”Sanalla sanoen: köyhäinhoidon korkeinna 
määränä on oleva köyhyydettömyys, 
köyhäinhoidon asteettainen itsensä 
tarpeettomaksi tekeminen.” 

Bruno Sarlin Köyhäinhoitolehden
näytenumerossa 1912
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Kerjäläisiä Valamossa. 

Oululaiset pyytäjätytöt 
elantoa hankkimassa.

Vahvoja naisia

9.10.201210

Heinäkuussa 1917 
perustetaan Suomen 
Köyhäinhoito-
virkailijain yhdistys 
Lempäälässä, 
puheenjohtajaksi 
köyhäintalon johtajatar 
Elin Aarrevaara.
Yhdistykselle oma 
palsta lehteen.  
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Itsenäistymisen ilosta 
sekasortoon ja väkivaltaan

”Kansamme on kuolemansa kynnyksellä. – –
Valtiollisista tapahtumista syrjässä olevan
lehden on velvollisuus laskea sanansa 
vaakaan kun oman kansan kuolinkellot jo 
ovat alkaneet murheellisen sointinsa.”

Bruno Sarlin Köyhäinhoitolehden pääkirjoituksessa 
joulukuussa 1917

9.10.201211

Kärsiviä lapsia
Nälän uuvuttamia kainuulaislapsia 1919 
Kuhmoniemellä.
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Köyhäinhoitolehdestä 
Huoltajaksi Julkaisupaikka siirtyy 

Kuopiosta Helsinkiin 1919 
Julkaisijaksi ”asianhar-
rastajista koottu osakeyhtiö” 
Köyhäinhoitolehti Oy ja 
vuodesta 1927 ”asian-
harrastajista kokoonpantu 
yhdistys” Aikakauslehti 
Huoltaja ry
1932: Huoltajasta kunnallisen 
huoltotoiminnan ja yksityisen 
hyväntekeväisyyden 
äänenkannattaja

9.10.201213

Vuoden 1922 
köyhäinhoitolaki 
kieltää 
ruotuhoidon ja 
köyhäinhuuto-
kaupat
Lastensuojelu- ja 
sotaorpokysy-
mykset lehdessä 
paljon esillä

9.10.201214
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1930-luvun 
alun lama:
työttömiä, 
kulkureita, 
kerjäläisiä.
Pulavuonna 
1932 lotat
jakoivat 
Helsingissä 
keittoa ja 
leipää. 

9.10.201215

1932 kieltolaki 
kumotaan
1935 steriloimislaki
1936 lastensuojelulaki, 
irtolaislaki, alkoholisti-
laki, laki sosiaalihuollon 
hallinnosta 
• sosiaaliministerinä 

Bruno Sarlin

9.10.201216

Leisjärven huoltolautakunta 1930-luvun lopulla.

Huoltotyöntekijöiden opintomatka 
Latviaan 1934
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Sotavuodet

9.10.201217

Sosiaalihuoltajakoulutus aloitetaan 1942

Sotavuosien jälkeen lehden numeroita 
hallitsevat siirtoväen, sotaleskien ja 
orpojen huoltokysymykset sekä 
sotainvalidien asiat.

Lainsäädännön aikaa

1948 lapsilisälaki 
1950 uudistettu 
steriloimislaki
1956 huoltoapulaki
1957 kansaneläkelain 
kokonaisuudistus
1959 työttömyys-
korvaukset

9.10.201218

Suuret ikäluokat syntyivät sotien 
jälkeen vuosina 1945–1950
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1951 lehden 
pitkäaikainen 
toimitussihteeri Georg 
Gauffin ja päätoimittaja 
Bruno Sarlin kuolevat

1953 perustetaan 
Huoltaja-säätiö lehden 
julkaisijaksi

9.10.201219

Gauffinin ja 
Sarlinin kunniaksi 
lyödään Huoltajan 
juhlamitali lehden 
täyttäessä 50 
vuotta1962. 

Se suuri oppiriita 
1961 PAV-laki 
1962 työeläkkeet
1964 sairaus-
vakuutuslaki
1967 pakkoauttaja-
keskustelu
1968 Huoltajasta 
sosiaaliturvaa 
käsittelevä 
aikakauslehti

9.10.201220

Päihdehuoltoa 
1960-luvun 
malliin.

Lehden 
kansikuvalapset 

vuonna 1964.
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1968 sosiaaliministeriöstä 
sosiaali- ja 
terveysministeriö, uusi 
sosiaalihallitus aloittaa

Keskustelu kuntien 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
yhteistoiminnasta alkaa. 
Vuonna 1968 aiheesta 
ilmestyy Huoltajan 
teemanumero. 

9.10.201221

1967–73 
sosiaalihuollon 
periaatekomitea
1970–73 lehden 
vuosikertojen 
sisällysluetteloissa 
sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
yhteistyötä 
käsitteleville jutuille 
oma osio
1972 kansanterveyslaki
1974 päivähoitolaki

9.10.201222
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Lehti täyttää 60 vuotta
Entisten pitkäaikaisten päätoimittajien haudoille lasketaan 
seppeleet, kun lehti vuonna 1972 täyttää 60 vuotta. Kuvassa 
seppeleen lasku vuonna 1937 kuolleen Viljo Hytösen haudalle. Hän 
toimi lehden päätoimittajana vuodesta 1920 kuolemaansa saakka.

9.10.201223

Kohti hyvinvointivaltiota 1(3)

”Sosiaalihuolto on suuressa määrin 
työskentelyä yksittäisten henkilöiden ja 
perheiden auttamiseksi. Siihen se ei 
kuitenkaan saa supistua. Sosiaalihuolto on 
nähtävä yhteiskuntapolitiikan ja yhteiskunnan 
eri toimintojen osana, se on integroitava 
muuhun yhteiskuntapolitiikkaan.”

Helsingin huoltotoimen toimitusjohtaja Usko
Tiainen lehden täyttäessä 60 vuotta 1972 

9.10.201224



13

Kohti hyvinvointivaltiota 2(3)

”Sosiaalihuollon tulee pyrkiä aktiiviseen 
palvelusten tarjontaan ja tiedotushenkiseen 
toimintaan palvelusten tarpeessa olevien 
kansalaisten hyväksi.”

Edelleen Tiainen lehden täyttäessä 60 vuotta 1972 

9.10.201225

Kohti hyvinvointivaltiota 3(3)

• Vuonna 1972 uskottiin, että 
järjestelmäkeskeinen ja lakisääteinen 
sosiaalipolitiikka ja sosiaalihuolto sen 
osana kykenevät ehkäisemään yksilönkin 
ongelmia. 

• Järjestelmäkeskeisyys sopi yhteiskuntaan, 
joka ponnisteli kohti yhteistä päämäärää: 
hyvinvointivaltiota. 

9.10.201226
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1973 öljykriisi, 
talouskasvun 
taittuminen –
sosiaalihuoltoa 
syytetään 
valtajulkisuudessa 
avustamisesta liian 
löyhin perustein, 
Huoltajassa 
vastaiskuun: 
asiakkaiden puolesta!
1976 Huoltaja vaihtaa 
nimensä 
Sosiaaliturvaksi.

9.10.201227

Lehti muuttuu 
Sosiaaliturvaksi

9.10.201228

”Yhteiskuntamme on
kehittynyt siihen tilaan, 
missä vain aktiiviset, 
hyvän itsetunnon ja 
mieluiten myös 
suhteellisen hyvät 
taloudelliset resurssit 
hankkineet pysyvät 
pinnalla. Mitä teemme 
niille muille?” 
professori Briitta Koskiaho 
Sosiaaliturvan 70-vuotisjuhla-
numerossa 22/1982 

Lehti täyttää 
70 vuotta

Jorma Sipilä puhumassa lehden 70-
vuotisjuhlaseminaarissa Tampereella.
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1983 lastensuojelulaki
1984 sosiaalihuoltolaki
1986 irtolaislaki 
kumotaan, uusi 
päihdehuoltolaki
1987 vammaispalvelu-
lain ensimmäinen vaihe

9.10.201229

Lapsiperheet saivat 
kotipalvelua vielä 1980-luvulla  

Kultainen 80-luku

1984 sosiaalityön-
tekijöiden pätevyys-
vaatimukset voimaan. 
Sosiaalialan 
keskiasteen koulu-
uudistus toteutetaan. 

9.10.201230

Onko sosiaalityöllä omaa 
teoriaa, kysytään Helsingin 
sosiaaliviraston osasto-
päälliköltä Aulikki Kananojalta 
vuonna 1986.
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Sosiaaliturva-
lehti 75 vuotta

Lehden muistoreliefi
paljastetaan Kuopion 
Sepänkadulla paikalla, 
missä Bruno Sarlin oli 
alkanut julkaista 
Köyhäinhoitolehteä 1912.

9.10.201231

Laman varjostama 
vuosikymmen

9.10.201232

Maa ajautui 90-luvun alussa 
syvään lamaan, työttömiä 
yli puoli miljoonaa. 

Lehdessä esillä 
hyvinvointipalvelujen 
leikkausten vaikutukset, 
riskioloissa elävien nuorten 
selviytyminen, toimeentulo-
tuen epäkohdat.
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Silti Lisää subjektiivisia 
oikeuksia päivähoitoon, 
vammaispalveluihin, 
lastensuojelun jälkihuoltoon
1993 valtionosuusuudistus
1995 perusoikeusuudistus: 
jokaisella oikeus välttämät-
tömään toimeentuloon ja 
huolenpitoon.
1995 Suomesta EU:n 
jäsenvaltio

9.10.201233

Sosiaaliturvassa 12/1994 raportoitiin 
Huoltaja-säätiön seminaarista 
Toimeentulotuki uusiksi – mutta miten? 
Seminaarissa mukana Jaakko Tuomi ja 
Maija Perho-Santala. 

Uuden vuosituhannen 
koittaessa

”Kannustaminen, aktivointi ja integrointi ovat 
modernia sosiaalipolitiikkaa. On kuitenkin 
muistettava, että edellytykset aktiiviselle 
sosiaalipolitiikalle luodaan taloudessa ja muilla 
yhteiskunnan areenoilla. Tasainen taloudellinen 
kasvu on perusedellytys, mutta se ei yksin riitä. 
Kysymys on siitä, miten tuotannon tulokset 
jaetaan.”
Sosiaalipolitiikan professori Kari Salavuo, Sosiaaliturva 1/2000 

9.10.201234
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Kuka johtaa sosiaalihuoltoa 
2000-luvulla?

Tätä kysytään lehden 90-vuotisjuhla-
seminaarissa syksyllä 2002:
• Mikä rooli sosiaalihuollon johtamisessa on 

valtiolla, kunnalla, taloudella, 
tutkimuksella, kilpailuttamisella, medialla, 
EU:lla, arvoilla, politiikalla? 

9.10.201235

2001 sosiaalialan 
osaamiskeskukset
2006 Sosiaali-
turvasta sosiaalialan 
riippumaton 
ammattilehti
2007 kunta- ja 
palvelurakenneuudis
tus alkaa

9.10.201236
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2000 sosiaali-
huollon 
asiakaslaki
2007 uusi lasten-
suojelulaki
2009 palvelu-
setelilaki

9.10.201237

Lehden uusi ulkoasu lanseerattiin Sosiaali- ja 
terveysjohdon neuvottelupäivillä keväällä 2006.

Sosiaaliturvasta Sosiaalitieto
Palstatilaa saavat mm.
• kehittämishankkeet
• menetelmät
• palveluiden uudet 

järjestämistavat
• kilpailuttaminen
• maahanmuuttajien 

kotouttaminen
• kunnallinen 

sosiaalipolitiikka

9.10.201238

Marjut Lindberg, Heikki Hiilamo ja Maija 
Perho lehden uuden nimen julkistamis-
tilaisuudessa Terve-Sosissa 2009.
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Sosiaalisen näkökulman vahvistaminen
säilynyt vuosikymmenestä toiseen lehden 
punaisena lankana:

On nähty sosiaalipolitiikan ja
yhteiskunnallisen eheyden 
keskinäinen riippuvuus. 

9.10.201239

Kesäkuussa 2012 
Huoltaja-säätiön 
kumppaniksi lehden 
julkaisijaksi SOSTE 
Suomen sosiaali ja 
terveys ry.

Uusi lehti syntyy 
vuonna 2013.
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