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Onko kunnalliselle sosiaalipolitiikalle tilaa rakenteiden muutoksessa? 

Tarkastelen tässä kirjoituksessa 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 kunnalli-

sen 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 kunnal-

lisen sosiaalipolitiikan tehtävä kunnan toiminnassa ja paikallisessa hyvinvointipolitiikassa? Tarkas-

telen näitä kysymyksiä. 

Aulikki Kanaojan, Vuokko Niirasen ja Harri Jokirannan kirja ”Kunnallista sosiaalipolitiikkaa” vuo-

delta 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.  

 

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 pai-

kallinen 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 itsenäi-

syyttä 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. Köy-

häinhoitoyhdyskunnat 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 viranomaistehtävi-

en lisäksi organisoivat kansalaisten yhteisvastuullista toimintaa toisten ihmisten auttamiseksi ja 

kansalaisten sivistämiseksi. Kunnilla on alun perin ollut yhteisöllinen luonne ja kansalaisyhteiskun-

nasta nousevia tehtäviä.  Kunta syntyi yhteisöksi, jossa ihmiset ovat riippuvaisia toistaan ja jossa he 
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hakeutuvat yhteen parantaakseen omia elinmahdollisuuksiaan (Harisalo 2011, 39).  Paikalliset ihmi-

set 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 sosi-

aalipolitiikkaa. Kuntien perustamisessa sovitettiin yhteen kunnan itsehallinnollinen asema ja paikal-

liset sosiaalipoliittiset tehtävät. Haveri (2013) on todennut, että kuntien kehittyminen luonteeltaan 

itsehallinnollisiksi ja yhteisöllisiksi toimijoiksi on ollut suuri yhteiskunnallinen kertomus. 

Kunnat hyvinvointivaltion rakentajina 

Kunnista tuli toisen suuren kertomuksen merkittäviä toimijoita, kun Suomessa ryhdyttiin rakenta-

maan 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 sa-

mansuuntaisia, vaikka kaiken kaikkiaan hyvinvointivaltion rakentaminen on ollut poliittisesti risti-

riitainen prosessi.  Siitä, että tavoitteena on parantaa kansalaisten hyvinvointia, ei ollut kuntien ja 

valtion kesken periaatteellista erimielisyyttä.  Toisaalta kunnilla oli suhteellisen suuret vapaudet 

valtionosuuslainsäädännön (Valtavalaki) ulkopuolisessa toiminnassa. Kunta pystyi edelleen toteut-

tamaan kansalaisyhteiskunnan tehtäviä kuntalaisten yhteistoiminnan organisoinnissa, kansalaisten 

vaikutusmahdollisuuksien turvaamisessa ja ihmisten oman aktiivisuuden tukemisessa. Hyvinvointi-

valtio ei hävittänyt kunnan yhteisöllistä luonnetta.   

Kuntien merkitys kasvoi ja asema vahvistui, kun palvelujärjestelmän laajentuessa kunnille määrät-

tiin uusia tehtäviä. Tehtävien hoitamiseen kunnat saivat valtiolta rahaa. Kuntien kannalta valtion-

osuusjärjestelmä merkitsi vakautta ja turvallisuutta valtion alullepanemien uudistusten toteuttami-

sessa. Kun on haastateltu sen ajan kunnanjohtajia, he ovat pitäneet vuosikymmenen vaihteeseen 

1980 - 90 jatkunutta hyvinvointivaltion rakentamisen aikaa kuntien kannalta myönteisen kehittymi-

sen kautena (Airaksinen 2013). 

Hyvinvointivaltion rakentamiskautta on pidetty sosiaalipolitiikan kultakautena. Hyvinvointivaltiota 

olisi yhtä hyvin voitu alkaa kutsua sosiaalivaltioksi. Myös käsitteellä hyvinvointikunta on hyvät 

perusteet. Kunnissa hyvinvointivaltiokehitykseen liittyvä sosiaalipoliittisten tehtävien kasvu merkit-

si sitä, että kuntien sosiaalivirastoista kasvoi muiden toimintojen rinnalle yhtä suuria ja merkityksel-

tään samanarvoisia toimialoja. Sosiaalijohtajista tuli kuntien johtoryhmien jäseniä ja sosiaalilauta-

kunnat tarjosivat houkuttelevia ja merkittäviä luottamushenkilöpaikkoja. Kunnallinen sosiaalipoli-

tiikka ei ollut vain valtion antamien tehtävien paikallista hoitamista vaan myös sosiaalisen näkö-

kulman esillä pitoa 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 keski-

luokkaa hyödyttävään politikkaan. Molemmat korostavat, että taustalla olivat länsimaiset uuslibera-

lististen oppien mukaiset vaatimukset valtion roolin ja tehtävien vähentämisestä ja markkinoiden 

merkityksen kasvattamisesta. Tämä oppi sai julkista hallintoa koskevan muotonsa New Public Ma-

nagement -suunnassa (NPM). Sen mukaan julkisen hallinnon tehtäviä on annettava markkinoiden 
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hoidettavaksi, keskitettyä päätösvaltaa on hajautettava ja julkisessa hallinnossa on otettava käyttöön 

yrityssektorin johtamis- ja organisointitapoja. 

Uusien oppien mukaisesti päätösvaltaa hajautettiin kuntiin. Suuri muutos tehtiin valtionosuuslain-

säädännön uudistuksen (1992) yhteydessä, jossa tehtäväkohtaisista valtionosuuksista luovuttiin ja 

siirryttiin asukas- ja tarvepohjaiseen osuuksiin eli ns. könttäsummiin.  Valtio alkoi vetäytyä palvelu-

jen 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 supistu-

van talouden raameihin. Tässä tehtävässä kunnat osoittivat sellaista joustavuutta ja sopeutumisky-

kyä, että voidaan todeta, että kunnat pelastivat hyvinvointivaltion. Tai ainakin voidaan sanoa, että 

vauriot olivat pienempiä kuin siinä tapauksessa, että valtio olisi tehnyt supistukset vanhassa tehtä-

väkohtaisessa valtionosuusjärjestelmässä. 

Uudessa hyvinvointipolitiikassa valtion väljensi kuntien ohjausta. Valtion sisällä ohjausjärjestel-

mästä kiisteltiin. Sektoritoimijat olisivat halunneet säilyttää yksityiskohtaisen ohjauksen. Vaatimuk-

set tyrmättiin. Voiton vei valtiovarainministeriön ajama uusi ohjausideologia, jonka mukaan keskei-

senä 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 sisäis-

tä erilaistumista, pyrkimys kaikkien kansalaisten sosiaaliseen turvallisuuteen sopii loogisesti ottaen 

huonosti tähän ajattelutapaan”. 

 

Kunnallisen sosiaalipolitiikan murros  

Tuloksista ohjautuva hallinto 

NPM -oppi on vaikuttanut sekä valtakunnalliseen että kunnalliseen hyvinvointipolitiikkaan. Kun-

nissa 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 tavoit-

teiden asettamista ja tulosten mittaamista.  Ohjausideologiassa ylemmän organisaatiotason tavoit-

teiden 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 toimineet vahvistettujen periaatteiden mukaisesti, mutta niiden voi katsoa 

kuvastavan uudenlaista keskitettyä ohjausideologiaa.  

Tulosjohtamiskausi aloitti kehityssuunnan, jossa kunnallinen sosiaalipolitiikka alkoi ohjautua muis-

ta kuin sosiaalipoliittista periaatteista. Kunnan taloudellisten tavoitteiden ohella melkein kaikki 

kunnat määrittelivät strategisiksi tavoitteiksi kunnan vetovoimaisuuden lisäämisen ja imagon kohot-

tamisen. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös sosiaalitoimelle annettiin tehtäväksi suunnitella, 

miten se omassa toiminnassaan lisää kunnan vetovoimaa ja estää sellaista julkisuutta, joka on haital-

lista kunnan imagolle. Sosiaalisten ongelmien esilletuontia monen kunnan johto ryhtyi pitämään 
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oman pesän likaamisena. Samalla kun sosiaalitoimen tuli ajaa yhteistä etua, se kunnan sisällä joutui 

kilpailuasetelmaan muiden toimien kanssa. 

Uuden kuntapolitiikan sosiaalitointa koskevia uudistussuunnista ja -hankkeista voidaan tärkeimpinä 

pitää seuraavia.  

Sosiaalitoimen ja terveystoimen yhdistäminen 

Yhtenä kehittämissuuntana kunnat alkoivat koota pirstaleista ja sektorikohtaista hallintoa suurem-

miksi kokonaisuuksiksi. Perusteluna pidettiin sitä, että pieniä, professionaaliselta pohjalta muodos-

tettuja yksiköitä oli vaikea ohjata. Todettiin, että sektorihallinto vaikeutti ammattiryhmien yhteis-

työtä 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 läh-

tien sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhdistäminen yhteisen hallinnon ja lautakunnan alaisuu-

teen. Ryhdyttiin puhumaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta. Isommissa kunnissa erilli-

sistä sosiaalihuollon (sosiaalivirasto) ja terveydenhuollon (terveysvirasto) organisaatioista on muo-

dostettu 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 näh-

dään kokonaisuutena eikä professioiden pohjalta muodostettuihin sektoreihin jakautuneena. Yhdis-

tyneet organisaatiot saivat merkittävän aseman kuntaorganisaatioissa, kun niistä tuli sekä rahankäy-

töllä että henkilömäärällä mitattuna kunnan suurin hallinnonala. Kunnan talouden heikentyessä sii-

hen kohdistuvat myös suurimmat säästöpaineet. 

Integraatiolla on ollut sekä kunnallista sosiaalitointa vahvistavia että heikentäviä vaikutuksia. Yh-

täältä yhdistäminen jatkoi sitä kehityssuunta, jossa sosiaalitoimi nähdään terveydenhuollon kanssa 

samanarvoisena kunnan toimintasektorina. Tavoitteena oli, että yhdistämisen myötä sosiaalista nä-

kökulmaa 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 am-

mattikuntien välistä yhteistyötä esim. vanhuspalveluissa (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) sekä mie-

lenterveys- ja päihdetyössä (Laakso & Möttönen 2002).   

Toisaalta voi nähdä kehityspiiteitä, jotka vahvistivat terveydenhuollon asemaa yhdistetyissä organi-

saatiossa ja vähensivät sosiaalipolitiikan merkitystä koko kunnan toiminnassa. Yhdistyneiden orga-

nisaatioiden johdossa sosiaalialan koulutuksen saaneiden johtajien määrä on vähentynyt. Johtajaksi 

nimitettiin enimmäkseen joko lääkäreitä tai henkilöitä, joilla on jonkin muun alan koulutus, esimer-

kiksi 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 elämänkaari-

mallien käyttöönotto. Yhtenäisestä sosiaalityöstä ja sosiaalipalveluista vastaavasta organisaatioyk-

siköstä on luovuttu ja periaatteeksi on otettu organisaation jakaminen ikäkausien mukaan eri proses-

seihin, joiksi organisaation osia on ryhdytty kutsumaan. Prosessiorganisaatioita on rakennettu esi-

merkiksi niin, että lapset ja nuoret, aikuisväestö sekä vanhusväestö ovat omia ns. pääprosesseja, 

jotka ovat omien lautakuntien alaisia. Sosiaaliasiat ovat samalla jakautuneet useaan prosessiin, joh-
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tajan ja lautakunnan alaisuuteen. Kunnista on vaikea löytää enää sosiaalihuollosta ja sosiaalipalve-

luista vastaavan johtajan tehtävää. Sosiaalijohtajan nimikkeitä ei enää juuri käytetä.   

Yhtäältä uudet toimintamallit mahdollistavat sen, että sosiaalista näkökulmaa pystytään tuomaa 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 am-

mattiryhmien yhteistyöhön ja mahdollistavat sosiaalisen näkökulman paremman kytkemisen toi-

minnan 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 pää-

tehtävät määritellään muiden toimesta.   

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 kun-

nallinen toiminta nähdään pääasiassa palvelutuotantona, jossa tuotannon tehokkuus on keskeinen 

tavoite. Uskotaan, että kunnan oma tuotanto tehostuu, kun muodostuu yksiköitä, joiden päätehtävä-

nä 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. Lainsäädäntöuudis-

tuksissa käsitellään kuntien järjestämisvastuuta ja korostetaan sitä, että palvelujen tuottajina voivat 

olla kunnan ulkopuoliset toimijat, yritykset ja järjestöt. Kunta- ja palvelurakenteiden uudistuspape-

reissa korostetaan kunnan tehtävää palvelujen järjestäjänä.     

Tilaajien ja tuottajien erottamiseen liittyy monia ongelmallisia kysymyksiä, joita tässä yhteydessä 

en 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 hanki-

taan lisääntyvässä määrin taloudellista voittoa tavoittelevilta yrityksiltä.      

 

Sosiaalitoimi kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 

Hyvinvointivaltion rakentamisen voi nähdä prosessina, jossa valtio määritteli palvelujärjestelmien 

kehityksen suunnan, sisällön ja tahdin. Kunnat olivat välineitä toteuttaa uudistukset. Nykyisen ti-

lanne on nähtävissä siten, että valtio kohdistaa huomionsa välineeseen. Se ei toimi valtion näkö-

kulmasta 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 enem-

mänkin 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 ohja-

uskohteen 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 
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mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiin-

teästi liittyvistä sosiaalipalveluista, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Sitä, mitä terveyden-

huoltoon 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. Jakoa 

sosiaali- ja terveyspalveluihin ei tehty. Hallituksen tavoitteena on kaksiportainen hallinto. valtio ja 

kunnat.  Kataisen hallitus tavoittelee järjestelmää, jossa kuntien yhteistoimintaan perustuvia organi-

saatioita (kuntayhtymiä) ei ole. Tässä suhteessa tavoite on erilainen kuin aikaisemmassa Paras- 

hankkeessa, jossa kuntien yhteistoimintaorganisaatiot olivat vaihtoehtoja suurimmille kunnille. Si-

nänsä tavoite suuremmista kunnista sisältyy kaikkein uudista ajaneiden hallitusten (Vanhasen I ja II 

hallitus, Kiviniemen hallitus ja Kataisen hallitus) tavoitteisiin. 

Hallitusten tavoitteet ja uudistusideologiat ovat olleet samoja. Uskotaan, että suuremmat kunnat ja 

organisaatiot pystyvät tehokkaammin järjestämään palveluja ja turvaamaan palvelujen saatavuutta. 

Keinot ovat erilaisia. Kataisen hallitus pyrkii suurempiin kokonaisuuksiin hyväksyen lainsäädännöl-

liset pakkokeinot. Tällä hetkellä valmistellaan lakimuutosta, joka antaisi hallitukselle laajemmat 

oikeudet toteuttaa pakkoliitoksia. Aikaisemmat hallitukset lähtivät siitä, että suuremmat organisaa-

tiot tulee saada aikaan kuntien vapaaehtoisilla päätöksillä. 

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.  

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 yhteiskuntapolitiik-

kana 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 hankin-

tatoimintana ja että tuottamista ohjaavat taloudelliset arvot ja tavoitteet. Sosiaalista näkökulmaa 

pidetään vähäpätöisenä. 

Yhtenä kehityssuuntana sosiaalibarometritiedosta nousee esiin terveydenhuollon roolin korostumi-

nen. Terveydenhuollon ajattelu-, toiminta- ja puhetavat ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin 

kunnan hyvinvointipolitiikassa. Hyvinvointityö ymmärretään sairauksien parantamisena ja ehkäisy-

nä. Sosiaalisten syiden yhteys ihmisten terveyteen ei ole näkyvästi esillä. Sosiaalipolitiikka on 

muuttumassa sosiaalijohdon mielestä yleisestä yhteiskuntapolitiikasta marginaaliryhmiin kohdistu-

vaksi toiminnaksi. Sosiaalipolitiikan roolin muutosta kuvaa päivähoidon muuttuminen varhaiskas-

vatukseksi 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.   
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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 uu-

sien toimintatapojen kehittämiseen. Kielteisinä puolina sosiaalijohto piti kuntien yhdistämisten ja 

uusien yhteistoimintajärjestelmien sekavuutta, kansalaisten osallistumismahdollisuuksien heikke-

nemistä ja lähipalvelujen saatavuuden vaikeutumista. 

Merkittävänä kehityssuuntana sosiaalijohdon mielestä on ollut yksityisten palvelutuottajien osuuden 

kasvu. Suuntaus on lisännyt kilpailuttamista ja siihen liittyvää suunnittelua ja valvontaa. Kilpailut-

tamisella haetaan ennen muuta palvelutuotannon tehokkuutta. Sosiaalibarometrien tekijät toteavat 

tulosten perusteella, että Suomessa siirrytään valtio-ohjausta sosiaalipolitiikasta kohti kunta- ja 

markkinaliberalistista politiikkaa.       

Palvelujen kilpailuttamisen ja yksityistämisen vaikutuksia kysyttiin tarkemmin vuoden 2013 Sosi-

aalibarometrissa (Eronen ym. 2013), jonka tekijäorganisaationa on SOSTE Suomen sosiaali ja ter-

veys ry. Noin puolet vastaajista katsoi, että kilpailuttaminen ei ole tuonut kustannussääntöjä. Kol-

mannes 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 julki-

sen rinnalle on tullut yritys- ja järjestöpohjaisia tuottajia. Johtaminen ei ole enää pelkästään oman 

organisaation johtamista vaan erilaisten ja erilaisilla toimintalogiikalla toimivien järjestelmien yh-

teensovittamista.  

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. 

Sosiaalijohdon käsitykset vahvistavat edellä kuvattua kehitystä kunnan sosiaalipolitiikan muutok-

sesta. Yleinen sosiaalisen merkityksen muutos näkyy paikallistasolla. Sosiaalitoimi on menettänyt 

itsenäisyyttään ja asemaansa kuntapolitiikassa. Sosiaalipolitiikka ei ole ohjaavassa vaan ohjatussa 

asemassa. Hallinnon kehittämisen yleisen suunnat kuten hallinnon yhdistäminen suuremmiksi ko-

konaisuuksiksi, uudet ohjausmallit, tehokkuusvaatimukset, tuotantokeskeisyys ja kilpailun hyödyn-

täminen ohjaavat kuntien sosiaalista toimintaa.  

Uudessa sosiaalipoliittisessa tilanteessa voi nähdä monenlaisia vastakkainasetteluja, joiden perustel-

la voidaan puhua murroksesta. Ensinnäkin, kuntien ja valtion väliset suhteet ovat kiristyneet. Kun-

nat eivät hyväksy valtion halua puuttua kuntarakenteeseen. Valtion ja kuntien välillä vallitsee luot-

tamuspula. Valtiolla ja kunnilla ei ole samanlaista yhteiskunnallisen tehtävän ympärille rakentuvaa 

yhteistyösuhdetta kuin hyvinvointivaltion rakentamisen aikaan. Toiseksi, valtio-kunta -suhteen mur-

ros 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, hyvin-

vointipalvelujen tuotantoon kohdistuu ristiriitaisia paineita. Yhtäältä kilpailutuksen ja markkinoiden 

osuutta pyritään lisäämään. Toisaalta tulee esille tilaaja-tuottajamallin soveltamisen ongelmia erityi-

sesti niissä tapauksissa, joissa palvelut hankitaan kunnan ulkopuolelta. Viidentenä murroksen merk-

kinä voi pitää sitä, että suhteessa kansalaisiin näkyy kaksi eri linjaa. Toiset korostavat, että kuntaor-

ganisaation on kohdattava kuntalaiset asiakkaina, joiden valinnan vapautta on lisättävä. Toinen puo-

li näkee, että kuntalaiset ovat ennen muuta kansalaisia, joiden on päästävä osallistumaan itseään ja 

elinympäristöään koskeviin asioihin ja vaikuttamaan politiikkakokonaisuuksiin.   
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Seuraavassa kuvaan murrosta ja vastakkainasettelua kahden sosiaalipoliittisen linjan (pienen ja suu-

ren) välisenä suhteena ja pohdin, voisiko tältä pohjalta avautua aineksia uuteen kunnalliseen sosiaa-

lipolitiikkaan.         

 

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 ihmislä-

heistä. Kuntalaisten osallistuminen sekä politiikan luomiseen että sen toteuttamiseen nähdään tär-

keänä. Suomalaisen kunnallisen sosiaalipolitiikan juuret ovat pienessä politiikassa. 

Suuri politiikka on suurten palvelujärjestelmien rakentamista ja ylläpitoa. Tavoitteena on kaikkia 

ihmisryhmiä kattavien ja kaikkien saatavilla olevien palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Ta-

voitteena on yhteiskunnallisen ja alueellisen tasa-arvon toteuttaminen. Suuressa politiikassa koros-

tetaan, että sitä on ohjattava ja johdettava keskitetysti ja hierarkkisesti, mutta sen toteuttamisessa 

tulee ottaa paikalliset tarpeet huomioon. Hyvinvointivaltion rakentamiskautta voi pitää suuren sosi-

aalipolitiikan toteuttamiskautena. 

Hyvinvointivaltion palvelujärjestelmissä kunnista tehtiin suuren sosiaalipolitiikan toteuttajia. Tär-

keää on huomata, että silloin pieni ja suuri sosiaalipolitiikka toteuttivat samoja tavoitteita ja elivät 

sopusoinnussa keskenään. Periaatteina olivat kaikista kansalaisista huolehtiminen ja heikompiosais-

ten aseman parantaminen. Suuri politiikka edisti pienen politiikan harjoittamista. Kun ihmisten kou-

lutustaso 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 

Kun otetaan huomioon 1990-alun jälkeisen hyvinvointipolitiikan muutokset, suuren ja pienen poli-

tiikan nykypiirteitä ja -eroja voidaan kuvata seuraavasti 

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 

 

 

Nykyisessä järjestelmäkeskeisessä kehitystyössä suurta ja pientä sosiaalipolitiikkaa ohjaavat erilai-

set toimintalogiikat ja periaatteet. Suuri politiikka ohjautuu entistä enemmän muista kuin sosiaalipo-

liittisista 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 koettelevana.  
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Vaikka uuden julkisen johtamisen doktriinin soveltamisen alkuajoista on kulunut aikaa, usko mark-

kinoiden 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 tar-

kastella. Katson, että kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtävänä pitäisi olla pienen sosiaalipolitiikan 

toteuttaminen ja esillä pitäminen. Kysymys on siitä, miten paikallisella tasolla pystytään aktivoi-

maan kansalaisia yhteisölliseen toimintaan, jossa julkinen vastuu ja yhteisöllisyys elävät rinnakkain 

ja saavat lisävoimaa kansalaisten osallisuudesta, vapaaehtoistyöstä ja auttamistoiminnasta. Yhteisöl-

linen toiminta täydentää kunnallista palvelutuotantoa ja jossain määrin voi myös korvata suureen 

sosiaalipolitiikkaan kuuluvia palvelutehtäviä. Kansalaisjärjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminta 

vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa vähentää palvelutarvetta ja tukee julkisia pal-

veluja. Esimerkiksi jotkut kyläyhteisöt ovat ryhtyneet tarjoamaan vanhuksilleen hoivapalveluja, 

jotka muutoin pitäisi kuntien järjestää.  

Pieneen politiikkaan kuuluu kunnan entistä tiiviimpi yhteistyö järjestöjen ja vapaan kansalaistoi-

minnan kanssa. Tässä yhteistyössä pystytään kehittämään uudenlaisia paikallisista tarpeista lähteviä 

toimintatapoja ja tukemaan kansalaisten osallistumista. Pienellä politiikalla voidaan rakentaa ver-

kostoihin 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 to-

teuttamista. 

Valtakunnallisessa Sote-uudistuksessa on korostettu sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon 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, pyrkii-

kö se mukaan sellaisiin suuriin organisaatioihin, joissa yhdistyy sekä perusterveydenhuolto että so-

siaalitoimi 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 alisteisempaan asemaan. Suuresta politiikasta häviää sosiaali-

poliittinen näkökulma ja pienen sosiaalipolitiikan harjoittaminen vaikeutuu. 

Onkin syytä harkita sitä vaihtoehtoa, että kunnallinen sosiaalipolitiikka pyrkii entistä tiiviimpään 

organisatoriseen yhteistyöhön niiden kunnallisten ja muiden toimijoin kanssa, joiden toiminta pe-

rusta on paikallisuudessa. Ovatko sittenkin pienen paikallisen sosiaalipolitiikan tärkeimmät kump-

panit liikunta-, kulttuuri- opetus ja harrastoimijat sekä paikalliset järjestöt ja yhteisöt. Terveyden-

huolto tietysti pitää säilyttää tärkeänä yhteistyökumppanina, mutta voidaanko se tehdä paikallisella 

toiminnallisella tasolla. Voi myös kysyä, voiko sosiaalitoimi yhdessä muiden pienen politiikan to-

teuttajien kanssa muodostaa tasavertaisemman kumppanin suhteessa terveydenhuoltoon.   

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtävän muutokset hahmotan seuraavasti. Hyvinvointivaltion raken-

tamisen aikana kuntien oli sovitettava keskitetyllä ohjauksella toteutetut uudet palvelujärjestelmät 

paikallisiin oloihin. Nyt kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtävä on huolehtia siitä, että paikallislähtöi-

nen pieni politiikka saa elinvoimaa ja että sen periaatteet otetaan huomioon keskitettyjen palvelujär-

jestelmien uudistuksissa.  
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Pienen sosiaalipolitiikan toteutusmahdollisuudet eivät välttämättä riipu kuntakoosta. Paikallisuutta 

pystytään toteuttamaan myös isoissa ja yhdistyvissä kunnissa, jos sen toteuttamisedellytykset ote-

taan vakavasti huomioon uuden kunnan muodostamisessa. Sen sijaan jos uuden kunnan muodosta-

minen 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 vaivaat valtakunnallista sosiaalipolitiikkaa, siirtyvät uusien suurkuntien sisään. 

 

Uusi julkinen hallinta  

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 hal-

linnaksi (New Logal Governance), perustuu yhteistyö- ja verkostosuhteiden rakentamiseen, yhtei-

söllisyyteen ja kumppanuuteen (Osborne 2006). Asioiden hallinta ja uusien innovatiivisten toimin-

tatapojen kehittämien on tärkeämpää kuin muodollinen vallan käyttö. Hallintoa muutetaan jousta-

vammaksi, ihmisten ja toimintaympäristöön tarpeet paremmin huomioivaksi. Asiakaslähtöisyyden 

ohella palveluja kehitetään asukaslähtöisesti. Hallinnon tehtäväksi tulee tasavertaisten kump-

panuuksien 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. Toi-

saalta 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 vallankäy-

töstä ja markkinaperusteisesta toiminnasta. Sitä pidetään pikemminkin Troijan puuhevosena, jolla 

viedään markkina-ajattelu julkisen hallinnon sisään, kuin organisaatioita uudistavana hallinnon ke-

hityssuunta.   

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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