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Kokonaisvaltainen sosiaalipolitiikka kunnassa  

– miten johtaa, miten oppia johtamaan?  

Johdannoksi 

 

Kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan ja sen johtamiseen kohdistuvat lukuisat meneillään olevat, peräk-

käiset ja rinnakkaiset uudistukset. Samoin siihen vaikuttavat monet kansalliset ja kansainväliset 

muutosprosessit. Johtajan työn kohteena ovat yhtä aikaa sekä aikaisemmat, entuudestaan tutut asiat 

ja ilmiöt, että uudet, toisiaan vaikeammin havaittavat asiat.  Johtaja tekee työtään yhä useammin 

erilaisissa verkostoissa.  Toimintaverkoston eri osapuolilla voi olla yhtäläiset näkemykset työn ta-

voitteista – tai näkemykset voivat olla toisilleen vastakkaisia. Johtamisen monialaisuus näkyy sosi-

aali- ja terveyspalveluissa, mutta mitä johdetaan, kun johdetaan kunnallista sosiaalipolitiikkaa?   

Käsittelen tässä artikkelissa kunnallisen sosiaalipolitiikan johtamista ja siihen heijastuvia tekijöitä. 

2010-luvulla johtajat tekevät työtään monien työssä monien kansallisten, kansainvälisten ja paikal-

listen muutosten ja uudistusprosessien keskellä. Tarkastelen aluksi johtamisen alaa ja kohdetta kun-

nan perustehtävien sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan erilaisten tehtävien kautta. Artikkelin toisessa 

luvussa käsittelen johtajan työhön heijastuvia ilmiöitä meneillään olevien uudistusprosessien ja 

kunnallisen toimintaympäristön näkökulmasta.   Lisäksi pohdin johtamistyön edellytyksiä johtajan 

verkostojen ja johtajana olemisen kautta.  Lopuksi kokoan yhteen kunnallisen sosiaalipolitiikan 

johtamisen ja johtajana oppimisen osatekijöitä.  

Artikkelin taustalla ovat ne ajatukset ja tieto, joita yhdessä Aulikki Kajanojan ja Harri Jokirannan 

kanssa kokosimme kirjoittaessamme vuonna 2008 kirjaa Kunnallisesta sosiaalipolitiikasta. Nyt, yli 

viiden vuoden kuluttua voi vain todeta, että aika kuluu nopeasti ja monet asiat ovat muuttuneet ko-

konaan – ja kuitenkin, monet asiat ovat ainakin ilmiötasolla pysyneet samanlaisina ja ehkä syven-

tyneetkin, vaikka niiden näkyvä muoto onkin muuttunut. 
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Kunnallisen sosiaalipolitiikan ala ja kohde johtamisen näkökulmasta 

 

Kuntatasolle kohdistuvat yhteiskunnalliset muutokset ja monet hallinnon reformit edellyttävä, että 

myös johtaminen uudistuu. Kyse ei ole vain johtamisjärjestelmän, työelämän tai johtajan kykyjen 

uudistumisesta, vaan laajemmasta johtamisosaamisen, työtä koskevien ajattelutapojen ja tietoperus-

tan perustavanlaatuisesta uudistamisesta (Stenvall & Sihvonen 2011, 274; Hakari 2013).  Poliittisen 

ja toiminnallisen johdon vuorovaikutukseen odotetaan uusia toimintatapoja, keskustelevuutta ja 

uudenlaista kumppanuutta (Niiranen, Joensuu & Martikainen 2013).    

Toimintaympäristössä tapahtuvat ennakoidut tai yllättävät muutokset näkyvät sekä kuntaorganisaa-

tiossa, sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatioiden sisällä, kuntalaisten ja palveluja käyttävien asiak-

kaiden elämässä, että alueen elinkeinoelämässä, samoin kuin kunta-valtio –suhteissa. Talouden toi-

siaan seuraavat taantumat ja niiden vaikutukset konkretisoituvat hyvinvointipalveluihin kohdistu-

vissa odotuksissa, sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöissä, kansalaisten elämässä ja palvelujen joh-

tamisessa sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Kaikki nämä edellyttävät sekä johtajilta että 

poliittisilta päättäjiltä herkkää reagointia, responsiivisuutta ja uudenlaista kunnallista sosiaalipoli-

tiikkaa. (Niiranen, Puustinen, Zitting & Kinnunen 2013.)   

Kokonaisvaltaisen sosiaalipolitiikan johtaminen kunnassa on laajempi asia kuin sitä johtavan henki-

lön ammattinimike tai poliittisessa päätöksenteossa toimivan monijäsenisen toimielimen tai lauta-

kunnan nimi.  Jos asiaa katsotaan maamme kuntien organisaatiokaavioiden kautta, peruspalveluista 

vastaavien toimialojen nimikkeiden ja tehtäväalueiden kirjo on laaja, monialainen ja usein aivan 

uudella tavalla rakentunut. Elämänkaarimallin tai monialaisten palvelurakenteiden mukaisesti muo-

dostettujen organisaatioiden toiminnan tavoitteet kohdistuvat – uudenlaisista nimistä riippumatta 

kuitenkin usein sellaisiin asioihin, joita olemme tottuneet yhdistämään moniin eri asioihin, sosiaali-

politiikan ohella terveyspolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, talouspolitiikkaan, työvoimapolitiikkaan, 

aluepolitiikkaan, poliittiseen päätöksentekoon, hyvinvointiin ja kuntalaisten elämänhallintaan.  

(esim. Niiranen, Puustinen, Zitting & Kinnunen 2013). Kunnallinen sosiaalipolitiikka on siis syytä 

nähdä mieluummin kuvion 1 osoittamalla tavalla laajasti kuin vain suppeasti, esimerkiksi menoerä-

nä (Kuvio 1). 
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Työpaikkojen myötä 
työllistyminen pitää 
kiinni palkkatyön arjessa

Liittävät kansalaisen 
yhteiskuntaan turvaamalla arjen 
sujumisen ja antaa 
mahdollisuuden osallistua

Kanavat      kansalaisten 
kokemuksiin      

suunnittelusta ja 
päätöksenteosta

Strategisesti 
merkittäviä  

tulevaisuuden rakentajia

Turvaavat yritysten ja eri 
organisaatioiden työvoiman 
saannin

Peruspalvelut
Osa kunnan elinkeinopolitiikkaa

Mahdollistaa Kehittää
Työllistää

Peruspalvelut
Tukevat ja mahdollistavat  kansalaisten 

osallisuutta

Synnyttävät 
työpaikkoja 

Kuvio1. Peruspalvelut ja niiden merkitys paikallisesti ja alueellisesti (Jokiranta 2006: Kananoja ym.  

2008, 145)  

Kunnallisen sosiaalipolitiikan tavoitteet voidaan johtaa lainsäädännöstä, kunnan demokraattisen 

toimintajärjestelmän perusteista, asukkaiden hyvinvoinnin tavoitteista, sekä näitä ohjaavista arvo-

lähtökohdista. Lainsäädännön ohella kunnallista sosiaalipolitiikkaa muokkaavat ja siihen vaikutta-

vat yhä selkeämmin sekä kansainväliset että kansalliset talouden ja politiikan kehityslinjat ja ratkai-

sut.  Suomen Perustuslain (731/1999) mukaan kunnallinen itsehallinto perustuu kunnan asukkaiden 

– ei siis kunnan – itsehallintoon (121§). Kunnan perustehtävä on Kuntalain (519/2007) 1§ 1 mo-

mentin mukaan ”pyrkiä edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan”.  

Laajasti ymmärrettynä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti 

ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä ja niitä koskevia ratkaisuja. 2010-luvulla kunnissa puhutaan 

yleisemmin joko sosiaali- ja terveyspalveluista tai sitten vielä laajemmin hyvinvointipalveluista.  

Väestömuutokset ja väestön ikääntyminen koskettavat kaikkia työyhteisöjä – ja myös johtajia. Tie-

don siirtäminen, työntekijöiden rekrytointi ja eri sukupolvien kohtaaminen työyhteisöissä synnyttä-

vät uusia toimintatapoja, ja joskus ristiriitojakin.  Sukupolvien väliset jännitteet työhön suhtautumi-

sessa tai työelämään sitoutumisessa eivät kuitenkaan ole niin radikaaleja kuin arkipuheissa usein 

oletetaan.  Ne voivat olla myös mahdollisuuksia johonkin uuteen.  2010-luvulla,  ja etenkin seuraa-

valla, 2020 –luvulla  myös kunnallisen sosiaalipolitiikan tehtäviin  rekrytoidaan niin kutsutun Y-

sukupolven edustajia (1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin aikana syntyneet). Heillä saattaa 

olla paitsi vahva tietoyhteiskuntaosaaminen, myös raikkaan uudenlainen ja mutkaton suhtautuminen 

esimerkiksi uudenlaisen sosiaalipolitiikan syntyyn ja sen ylläpitämiseen vaikuttaviin mekanismei-
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hin (Pyöriä & Saari & Ojala & Sipponen 2013).  Uutta osaamista johtajilta edellyttävät myös uudet 

tai uudelleen muotoutuvat työn kohteet, asiakasryhmät ja yhteistyötahot ja yhä useammin myös 

asiakkaiden ja työntekijöiden monikulttuurisuus (Pitkänen 2011).                     

Yhden uuden näkökulman laajaan kunnalliseen sosiaalipolitiikkaan tuovat nopeat seudulliset tai 

paikalliset elinkeinoelämän rakennemuutokset, jotka ovat usein seurausta kansainvälisen tai kansal-

lisen talouden ongelmista tai äkillisistä käänteistä.  Äkillisen rakennemuutoksen alueeksi nimitetään 

alueita, joissa tuotantorakenne heikkenee yritysten lopettaessa toimintansa.  Vuosien 2007–2013 

aikana maassamme nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 25 seutukuntaa ja kolme kuntaa. 

Aiemmin supistamistoimet kohdistuivat perinteisille teollisuusseuduille, pienempiin kaupunkikes-

kuksiin ja maaseutukeskuksiin. Viime vuosina monet suuret keskukset kuten Oulu, Kotka-Hamina, 

Salo ja Joensuu ovat joutuneet äkillisen rakennemuutoksen keskelle.  Vuosina 2007–2013 esimer-

kiksi äkillisen rakennemuutoksen alueilla irtisanottiin työpaikoistaan noin 17 000 henkeä. Näistä 

irtisanotuista henkilöistä vajaa puolet on työllistynyt ja noin seitsemän prosenttia on koulutuksessa. 

Osa irtisanotuista, noin 14 prosenttia on joko eläkkeellä tai odottamassa eläkettä ja noin 15 prosent-

tia on jäänyt työttömäksi. (Mella & Felin 2013.) Äkillisen rakennemuutoksen prosessit ja niiden 

vaikutukset ihmisten elämään, työpaikkoihin sekä palveluiden käyttöön tai käyttämättä jättämiseen 

ovat esimerkki siitä, mitä uudenlaisia kohteita ja toimintatapoja kunnallisen sosiaalipolitiikan ken-

tällä on odotettavissa. 

Yhteiskunnan hyvinvointipoliittiset tavoitteet näkyvät varsin nopeasti sosiaali- ja terveyspalveluihin 

kohdistuvissa odotuksissa.  Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut ovat valtakunnallisesti ja paikalli-

sesti tarkasteltuna monessa eri roolissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat myös kansallisesti yhtä 

aikaa eritasoisten tavoitteiden kohteena, ja tästä syystä niiden johtamiseenkin kohdistuu toisinaan 

varsin ristikkäisiä odotuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat valtakunnallisen sosiaali- ja terveys-

politiikan väline ja osa yhteiskunnan demokraattien järjestelmän kokonaisuutta. Samaan aikaan ne 

ovat myös sekä valtakunnallisen että paikallisen toiminnallisen ja poliittisen ohjauksen kohde. Tä-

män lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluorganisaatiot ovat alan professioiden työyhteisö, paikka joka 

tuottaa asukkaille sosiaalipalveluja. Arkipäivän johtamistyössä näkyvät myös eri ammattiryhmien 

keskinäissuhteet ja moniammatillisten organisaatioiden johtamiseen liittyvät osaamisvaatimukset. 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan työhön kuuluvat ihmisten johtamisen ja hallintoa ja taloutta 

koskevan päätöksenteon ohella myös palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden, responsiivisuuden 

ja vaikuttavuuden kysymykset. Lukuisten hankkeiden ja projektien sovittaminen yhteen niin, että 

niistä onnistuneimmat muuttuisivat käytännön toiminnaksi edellyttää, että sovitetaan yhteen sekä 

uudet ja vakiintuneet toimintatavat että uusi ja aikaisempi tieto. 
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Uuden laaja-alaisen sosiaalipolitiikan mahdollistajina, tai joskus rajoitteinakin, voidaan nähdä vuo-

sikymmenen loppua kohti konkretisoituvat kunta- ja palvelurakenneuudistukset.  En näe uudistuksia 

vain suppeasti sosiaali- ja terveyspalveluiden uusina rakenteina, vaan laajemmin aivan uudenlaisina 

mahdollisuuksina organisoida kuntien toimintarakenteita siten, että asukaslähtöisyys ja edellä mai-

nittu kuntalain 1 § tavoite voisivat toteutua. Kunnallisen sosiaalipolitiikan alueelle heijastuvat pal-

veluiden järjestämisessä tapahtuneet nopeat rakenteelliset kokeilut, esimerkiksi sosiaali- ja terveys-

palveluiden yhteistoiminta-alueiden perustaminen ja purkaminen, tai sisällöllisesti toisiinsa liittyvi-

en kokonaisuuksien, kuten vanhuspalveluiden ja kunnan liikunta- ja kulttuuripalveluiden integraatio 

tai eriyttäminen (Niiranen ym. 2013, 108-110; OKM 2011) .   

Meneillään olevissa kunta- ja palvelurakenteiden reformeissa näkyvät joissain kunnissa palveluko-

konaisuuksien toiminnallinen integraatio, ja toisissa kunnissa niiden toiminnallinen hajaantuminen. 

Kunnallinen sosiaalipolitiikka on olemassa ennen mutta asukkaita varten. Asukaslähtöiset palvelu-

prosessit edellyttävät toisenlaista työotetta ja johtamista kuin perinteiset hallinto- ja/tai professioläh-

töiset palveluorganisaatiot. Jos esimerkiksi toiminnassa korostetaan verkostomaisuutta, mutta pää-

töksentekorakenne on klassisen hierarkkinen, toiminnan yhteensovittamisen ongelmat näkyvät sekä 

asiakasrajapinnan tasolla että toiminnan johtamisessa.   

 

Monimuotoinen johtamisympäristö - konteksti jossa johtaja johtaa 
 

Johtamisosaamisen vaatimuksiin heijastuvat siis monet erilaiset tilanteet ja tekijät niin sosiaali- ja 

terveydenhuollon oman organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin.  Yleisen yhteiskuntakehityk-

sen lisäksi sosiaali- ja terveysalan johtamisosaamisen vaatimuksiin vaikuttavat mm. palveluiden 

tuotantotapa, kuntarakenne ja organisaatiomuoto sekä eri sidosryhmien asettamat tavoitteet. Johtaji-

en tehtävät ja vastuut vaihtelevat luonnollisesti palvelujärjestelmän rakenteesta ja johtajan omasta 

asemasta riippuen. Ne ovat usein erilaisia sen mukaan, onko kyse lähi-, keski- vai strategisen tason 

johtajasta.  Eri tehtävissä ja eri organisaatiotasoilla johtajilla on käytössään hyvin erilaisia johtami-

sen välineitä. Osa niistä on koeteltuja, toimivia ja ne synnyttävät juuri sitä tuloksellisuutta, jota niil-

tä odotetaankin. Osa johtamisen välineistä taas on vakiintunut käyttöön ilman, että niiden tarkoituk-

senmukaisuutta tai toimivuutta arvioidaan kriittisesti esimerkiksi suhteessa uusiin johtamisen tilan-

teisiin tai suhteessa strategisiin tavoitteisiin (Verhoest, Verschuere, Meyers & Sulle 2010, 230-231).    

Kuntajohtamisen duaalimalli eli poliittisen ja toiminnallisen johdon vuorovaikutus näkyy erityisesti 

strategisen johdon työssä. Professionaalisen osaamisen vaatimukset ja uudistusten toteuttaminen 

asiakastyön tasolla taas ovat selvemmin esillä lähi- ja keskijohdon työssä.  Kuntien sosiaali- ja ter-
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veyspalveluiden uudistukset näkyvät hyvin eri tavoin johtamisen arkipäivässä. Johtamisen moni-

muotoisuus erityisesti laajojen organisaatiouudistusten yhteydessä koostuu ainakin kolmesta osako-

konaisuudesta; 1) toimintaympäristön ja johtamisjärjestelmien muutoksesta, 2) toiminnan ja organi-

saatioiden rakenteiden uudistuksista, sekä 3) johtajana olemisesta ja johtajuudesta. (Kuvio 2). 

 

Toimintaympäristön  ja 
johtamisjärjestelmien 
muutos

Toiminnan rakenne
Organisaatioiden 

rakenteet
Organisaatiouudistukset

Johtajuus ja johtajana 
oleminen

Verkostot 
rakentuvat  
uudelleen

Talouden 
ehdot ja 
mekanismit

Uudet 
konserni-

johtamisen 
ja tilaaja-
tuottaja –

mallien 
muodot

Johtajan 
asema 

muotoutuu 
uudelleen

Monialaiset 
organisaatiot 

vaativat 
toisenlaista 
johtamista

Hajautetut 
organisaatiot

Prosessien 
kustannukset

Monituottaja-
mallien 

johtaminen

Konsernin 
johdon ala
Poliittisen 
johdon ala

Hajautetun 
organisaation 

viestintä ja 
johtaminen

Monikuntaliitoksiin liittyy 
erilaisten toiminta- ja 

organisaatiokulttuurien 
uudelleenmuotoutuminen

 

Kuvio 2. Johtamisen  monimuotoisuus  sosiaali- ja terveysjohdon työn näkökulmasta  kuntien 

organisaatiouudistuksissa (© JOHTAVAT-tutkimusprojekti ja TOVER-hanke
1
) 

 

Uudenlaiset tilaaja-tuottaja –mallit  sekä kuntatalouden  reunaehdot  edellyttävät johtajalta vankkaa 

talousosaamista ja tietoa talouden mekanismeista. Monet johtajien yhteistyö- ja toimintaverkostot 

rakentuvat uudelleen kunta-alan organisaatiouudistusten myötä. Erityisesti kuntaliitoksissa tai yh-

teistoiminta-alueelle rakentuvissa sosiaali- ja terveyspalveluiden malleissa on nähtävissä useita ha-

jautetun organisaation piirteitä, niin johtamisessa, työntekijöiden organisaatiositoutumisessa kuin 

esimerkiksi johtamisviestinnässäkin (Vartiainen & Kokko & Hakonen 2004).  Esimerkiksi moni-

kuntaliitoksiin liittyy aina useamman vuoden ajalle sijoittuvia toiminta- ja organisaatiokulttuurien 

uudelleenmuotoutuminen. Todennäköisesti uudistukset ovat jatkuva prosessi, jolloin yhden uudis-

tuksen vaikutusten loppumista ja seuraavan alkua ei välttämättä voi edes erottaa.  Johtajan asema, 

johtajana oleminen ja johtamisosaaminen ovat jatkuvassa prosessissa kaikkien edellisessä kuviossa 

2 esitettyjen – ja lukuisten muiden – uudistusten ja toiminnallisten muutosten seurauksena. Strategi-

                                                           
1
 JOHTAVAT- tutkimusprojekti on Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen vuosina 2010-2013 toteutettu 

tutkimus jossa selvitettiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon lähi-, keski- ja strategisen tason johtajien työtä. Sen rahoittajina 
olivat Tekes, Suomen Kuntaliitto ja tutkimuskunnat (http://www.uef.fi/fi/stj/johtavat-hanke). TOVER – Tieto, osaaminen ja verkos-
tot sosiaali- ja terveysjohdon tukena, on edellisen jatkohanke, jota rahoittaa Työsuojelurahasto (http://www.uef.fi/fi/stj/tover).   
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set pidemmän ja lyhyemmän aikavälin tavoitteet ovat usein myös kompromissien seurauksia. Py-

syykö kunnallisen sosiaalipolitiikan tavoitteenasettelu mukana muutoksissa, määritelläänkö sitä 

uusissa toiminta- ja päätöksentekorakenteissa uudelleen – ja ketkä osallistuvat sen määrittelyyn?  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja ei johda yksin, mutta joskus johtaja saattaa jäädä yksin. Hän 

kohtaa työssään sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat, ja joskus myös keskenään kilpailevat 

arvoperustaiset, ammatilliset tai taloudelliset tavoitteet.  Eri organisaatiotasoilla johtajien käyttämät 

johtamisen työvälineet, resurssit, henkilöstövoimavarat ja sidosryhmäyhteistyö korostuvat eri ta-

voin.  

Sosiaali- ja terveyspalveluissa johtajan työ ei yleensä koskaan kohdistu vain organisaation sisälle, 

eikä etenkään silloin, kun kyse on laaja-alaisesti ymmärretyn sosiaalipolitiikan johtamisesta ja stra-

tegisen tason kysymyksistä. Strategisuus johtajan työssä näkyy muun muassa siinä, millä tavalla 

hän rakentaa omia verkostojaan ja yhteyksiä oman kunnan ja laajemmin toimintaympäristön sidos-

ryhmien, muiden toimijoiden, ja poliittisen päätöksenteon suuntaan. Johtamisosaamisen avainky-

symyksiä sekä organisaation sisällä että toimintaympäristössä ovat osaamisen johtaminen, henkilös-

tön onnistunut rekrytointi ja toimintaa tukevien vuorovaikutusmekanismien ylläpitäminen.  

 

Johtajan osaamiseen liitetään myös kyky tunnistaa oman toimintansa kannalta keskeiset toiminnalli-

set ja poliittiset valtaverkostot ja ennen muuta, taito hankkia työlleen toiminnallista tukea sekä po-

liittisilta päätöksentekijöiltä että muilta sidosryhmiltä (Strehl 2006).  Tämä tarkoittaa kykyä etsiä ja 

myös löytää oman organisaation ulkopuolelta ne ryhmät ja henkilöt, jotka tukevat esimerkiksi laa-

jan sosiaalipolitiikan tavoitteiden toteutumista ja siihen liittyvän toiminnan kehittämistä. Toimin-

taympäristön suuntaan tapahtuva verkostoituminen edellyttää johtajalta taitoa luoda monipuolisia 

tiedon ja osaamisen verkostoja. Tämä toimintamalli haastaa myös johtajan kyvyn ylläpitää ja kehit-

tää omaa osaamistaan. Se myös kyseenalaistaa perinteisiä näkemyksiä siitä, ketkä henkilöt tai mitkä 

tahot ovat sosiaalipoliittisesti ajattelevia, ja ketkä ehkä eivät. Toimintaympäristön suuntaan verkos-

toituva strategia tarkoittaa tuen hankkimista sosiaalipolitiikan kannalta keskeisiin kysymyksiin 

myös oman organisaation ylimmältä johdolta siten, että myös ylin johto pitää ongelmien ratkaise-

mista keskeisenä tavoitteena. Johtajan työtä ja johtajana olemista tukee se, että johtajalla on mah-

dollisuus ylläpitää omaa osaamistaan sekä oman organisaationsa sisällä että organisaation ulkopuo-

lissa verkostoissa. (Niiranen ym. 2011, 107-108)  

 

”Johtamistyöhön motivoitunutta henkilöitä kannattaisi rohkaista vahvistamaan johtamistyön asian-

tuntijuuttaan ja siinä kehittymistä”, toteaa Päivi Sutinen (2012, 172-173) kunta-alan johtamista 
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koskevassa tutkimuksessaan. Tämä tarkoittaa myös johtamistyön tekemistä näkyväksi niin, että eri 

tason johtajilla on aikaa ja tilaa olla johtaja.  

 

Koonta -  millä välineillä johdetaan  
 

Johtamiseen kohdistuu odotuksia monelta taholta; palveluja käyttäviltä asiakkailta, kunnan asuk-

kailta, oman organisaation työntekijöiltä, poliittisilta päättäjiltä, omilta johtajilta, toisten toimialojen 

johtajilta, valtiolta ja niin edelleen. Myös johtaja tarvitsee tukea omaan johtamistyöhönsä.  Oman 

työyhteisön ja omien työntekijöiden ohella tärkeitä ovat johtajan verkostot. Johtamisen kehittämi-

nen tapahtuu sekä organisaation sisällä että sen ulkopuolella. Toimintaympäristöyhteistyössä tähän 

liittyy se, että johtajalta edellytetään taitoa luoda verkostoja, joiden kautta tulee tukea koko organi-

saatiolle. Parhaimmillaan tämä vahvistaa myös laajan sosiaalipoliittisen ajattelun kannatuspohjaa. 

 

Poliittinen johto päättää kunnassa myös sosiaalipoliittisista strategioista ja niiden suunnasta. Yhä 

useammin se on aktiivisesti luomassa uudentyyppistä vuorovaikutteista, deliberatiivista keskustelu-

yhteyttä toiminnallisen johdon kanssa (Niiranen, Joensuu & Martikainen 2013, 67-68). Kyse on 

kuitenkin aina politiikan muotoutumisesta, tahdonmuodostuksen prosesseista ja arvojen allokoinnis-

ta, ei poliittisen tai toiminnallisen johdon ohittamisesta. Kunnassa  toiminnallinen johto tarvitsee 

luottamushenkilöiltä  luottamuksen ja tuen, eräänlaisen selkänojan  (Virtanen  2003, 301) toiminnal-

leen, ja vastaavasti toiminnallisen johdon odotetaan kunnioittavan edustukselliseen demokratiaan 

perustuvaa  päätöksentekojärjestelmää ja päättäjiä .  Toivon mukaan tämä edustuksellisen demokra-

tian peruslähtökohta, poliittisen johtajuuden kokonaisvaltainen ja kuntalaislähtöinen ajattelumalli 

säilyy myös uuden kunnallisen sosiaalipolitiikan muotoilussa.  

 

Täydellisiä, sen enempää kuin arvovapaita, ehdottoman rationaalisiakaan ratkaisuja ei yleensä ole 

löydettävissä. Kunnallinen sosiaalipolitiikka tarvitsee 2010-luvun puolivälissä ennakkoluulottomia, 

perinteiset hallinto-, puolue-, professio- ja organisaatiorajat ylittäviä uusia toimintaratkaisuja sekä 

kuntarakenteiden että sosiaali- ja terveyspalveluiden alueelle. Tämä edellyttää myös alan opetuksel-

ta uudistumista, sekä tieteeseen aina kuuluvaa tieteellistä kriittisyyttä ja tiederajojen ylittämistä. 

 

Lopuksi voidaan kysyä, onko yksi kriittinen kohta kunnallisen sosiaalipolitiikan johtamisessa se, 

että asiat tai ilmiöt, joihin sosiaalipoliittinen toiminta kohdistuu, jäsentyvät ainakin osittain toisella 

tavalla, kuin mihin hallinnolliset rakenteet – monista uudelleenorganisoinneista huolimatta – ohjaa-

vat kuntien viranhaltijajohdon, poliittisten päättäjien ja työntekijöiden ajattelumalleja. Toinen tärkeä 

kysymys on se, mihin suuntaan eri ammatilliset ja/tai hallintoon ja johtamiseen liittyvät koulutukset 
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sekä sektoreiden, professioiden ja professioiden taustalla olevien tieteiden näkyvät ja/tai sisäänra-

kennetut mallit ohjaavat alan koulutusta ja tutkimusta (Mikkeli & Pakkasvirta 2007188-189).  

Suuntaavatko ne katsomaan kokonaisuutta ammatillisen alan ja sen taustalla olevan tiedekäsityksen 

tai hallintorajojen totutuista näkökulmista?  Jos näin tapahtuu, vaarana on, että kunnallista sosiaali-

politiikkaa katsotaan ikään kuin suojaavan seinän takaa, sen sijaan että mentäisiin ennakkoluulot-

tomasti avoimelle foorumille, laajasti ymmärrettävän sosiaalipolitiikan osatekijöiden ja prosessien 

keskelle. Suurista uudistuksista on aidosti hyötyä, jos niiden avulla kyetään uudistamaan myös aja-

tuksia, esimerkiksi omaksumaan toimialarajat ylittävä uudenlainen sosiaalipoliittinen vastuu. 

 

”Tämä kytkeytyminen (talous- ja yhteiskuntapoliittiseen tilanteeseen/vn) voi toisaalta 

olla myös avaus uuteen: sosiaalipolitiikalle tarjoutuu uusia vaikutusalueita, kun on-

gelmien ratkaisemisessa ei voida enää rajoittua perinteisiin professionaalisiin ja sek-

toraalisiin jakoihin, vaan sosiaalista näkökulmaa tarvitaan kaikkiin politiikkoihin.  

Nyt pohditaan esimerkiksi sitä, mikä on sosiaalialan asiantuntemuksen rooli, kun rat-

kaisuja haetaan terveys-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan ristiriitaisiin kysymyksiin; 

kuka nivoo eri hallinnonalojen yhteiset asiat yhteen; miten ylittää sektori- ja asiantun-

tijuusrajoja ja katsoa avoimesti itse ilmiöitä?” 

    Vappu Karjalainen & Elina Palola  (2011, 10) 
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