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IX Bruno Sarlin -työseminaari, Huoltaja-säätiön 60-vuotisjuhlaseminaari 21.11.2013 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus 

Haasteet opetukselle ja tutkimukselle 

 

 

 

 

 

Professori Mikko Mäntysaari 

Mitä on alueellinen sosiaalipolitiikka? 

 

 

Aluksi 

 

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 puheenvuoro 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.  

 

 

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. 
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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 vuonna1963. 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 sen 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 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 

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 
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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 keskustelluimmista 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. 

 

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). 
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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 

terveyspalvelujen 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 

sairaanhoitopiirin 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. 

Vaajakoskella 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 
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ja aikaa, jotta äänensä saa kuuluviin. Maakunnallisella tasolla vaikuttaminen edellyttää jo 

huomattavasti pidempää reittiä, jos se ylipäänsä on yksittäiselle kuntalaiselle mahdollista. 

 

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 
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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. 

 

 

 

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 
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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, 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: Kurssivalinnat 

 

Kurssin nimi 

 

STOS401 Evaluaatiotutkimus 

suorittaneet 

 

8 

STOS402 Ihmiskäsitykset sosiaalityössä 5 
STOS403 Rakenteellisen ja yhteisötyön 18 
menetelmät  
STOS404 Yhteisötalous ja 2 
yhteiskunnallinen yrittäjyys  
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, aikuissosiaalityön 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 
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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 

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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