
Sosiaalihuolto sotessa heikoissa kantimissa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiovaatimusta on Suomessa pidetty itsestään selvänä, vaikka aivan 

samalla tavalla asuminen, työvoimapalvelut, nuorisotyö, liikunta, opetus ja koulutus, kulttuuripalvelut ja 

liikenne kytkeytyvät sosiaalihuoltoon, kirjoittaa Reijo Väärälä. 

Sote-hankkeen aikana ei ole juuri arvioitu kaupunkikeskusten roolia tulevissa palvelurakenteissa. 

Poliitikoilta on ilmeisesti jäänyt huomaamatta se, että yli 78 prosenttia väestä asuu kaupungeissa. Sami 

Moisio totesi jo vuonna 2012 valmistuneessa väitöskirjassaan, että kilpailuvaltion kehitys näyttää 

synnyttävän 5–7 suurta kaupunkikeskittymää, joiden merkitys oman alueensa taloudellisina vetureina 

korostuu entisestään. Lisäksi Suomessa on laskentatavasta riippuen noin 20 maakunnallista 

kaupunkikeskittymää. 

Kaupunkeja ympäröivät maaseutukunnat ovat yhä enemmän riippuvaisia kaupunkikeskuksista. Riippuvuus 

ei ole yksipuolista, vaan monessa suhteessa keskinäistä. Timo Aron selvitysten mukaan kaupunkien ja 

ympäröivien maaseutukuntien välillä kulkevat myös merkittävät rahavirrat ja usein on niin, että kaupunki 

tosiasiassa vastaa jo monista alueensa keskeisistä hankkeista ja palveluista. 

Tämän jo muodostuneen kaupunkirakenteen ohi sote-hankkeessa muodostettavat alueelliset rakenteet 

vaikuttavat keinotekoisilta ja saattavat vaikeuttaa kaupungin kehitystä. 

OLISI OLLUT LUONTEVAA toteuttaa sote-uudistus niin, että kaupunkikeskusten rooli omalla alueellaan olisi 

otettu huomioon. Tämä olisi merkinnyt sitä, että kullakin alueella palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu 

perustuisi vahvoihin peruskuntiin, joita ovat alueen kaupungit. Poliittinen keskustelu näyttää kuitenkin 

tyrmäävän sen mahdollisuuden, että uudistuksessa nojauduttaisiin kaupunkien kasvavaan rooliin. 

Pienten kuntien puolesta puhuu paikallisdemokratia. Perustuslain mukaan paikallishallinto perustuu 

kunnan asukkaiden itsehallintoon (ei siis kunnan itsehallintoon). Tämä on tärkeä lähtökohta. Jos kunnan 

voimavarat ovat kuitenkin niin heikot, että se ei kykene toteuttamaan perustuslain takaamia kuntalaisten 

perusoikeuksia, kumpi näkökohta on tärkeämpi: itsehallinto vai perusoikeudet? 

Demokratiavaje on akuutti kysymys paikallis- ja aluetasolla eikä se voi jäädä vain keskusteluksi pienten 

kuntien asemasta. Kansalaisten osallisuuden ja osallistumisen muotoja on tarkasteltava laajemmista 

lähtökohdista. Tällöin esille nousevat suorat vaikutuskanavat, kylä- ja kaupunginosavaltuustot ja sähköiset 

kanavat. Kyse on myös siitä, millä tavalla palveluprosessien sisään rakennetaan kansalaisten ja asiakkaiden 

vaikutuskanavia. 

KOKO PROSESSIN AJAN sosiaalihuollolla on ollut keskustelussa heikko asema. Julkinen keskustelu on 

perustunut lähes kokonaan terveyspalvelujen ympärille. Näyttää siltä, että poliitikot, julkisuudessa 

esiintyvät asiantuntijat ja median edustajat eivät tiedä, mitä sosiaalihuollon kokonaisuus pitää sisällään. 

Tämä keskustelun yksipuolisuus on vaarallista, silla se luo mielikuvaa tulevien rakenteiden sisällöstä. 

On selvää, että koko prosessin ajan käydään kamppailua myös professioiden vallasta. Lääkäriprofessiolla on 

vahvat verkostot ja valmiiksi vahvat asemat kaikilla hallinnon tasoilla. Sosiaalihuollon ammattilaiset eivät 

muodosta yhtä selkeätä kokonaisuutta ja vallankäytön muotoa. 

Sosiaalihuollon asema on ongelmallinen myös toiminnan ydinsisällön kannalta. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon integraatiovaatimusta on pidetty itsestään selvänä. Hyvin harvoin kysytään sitä, millaisille 



argumenteille vaatimus perustuu. Väitteeni on, että integraatiopuhe perustuu nimenomaan hallinnolliselle 

perinteelle ja hallinnollisille tarpeille. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten toiminta-alueiden tarkastelu on ollut vähäistä. Konkreettisessa 

asiakastyössä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyöalueita on muun muassa vanhusten 

pitkäaikaishoivassa, päihdehuollossa, lasten ja perheiden palveluissa sekä vammaispalveluissa. 

Mutta aivan samalla tavalla asuminen, työvoimapalvelut, nuorisotyö, liikunta, opetus ja koulutus, 

kulttuuripalvelut ja liikenne kytkeytyvät sosiaalihuoltoon. 

Suomalainen ratkaisu kytkeä sosiaalihuolto tiiviimmin terveydenhuollon kylkeen on omaperäinen. Vahva 

kytkös terveyspalveluihin voi johtaa siihen, että sosiaalihuollon kehittyvistä alueista muodostuu 

terveyspalveluiden apureita, mutta muu osa sosiaalihuollosta näivettyy paikalliseksi köyhäinhoidoksi. 

Pelko sosiaalihuollon tulevasta asemasta ei ole vain professiotaistelua. Kysymys on koko sosiaalihuollon 

kehittämisen suunnasta. Kysymys on siitä, miten hallitsevaksi terveydenhuoltointegraatio tulee ja missä 

määrin sosiaalihuollon eri toiminnot kykenevät rakentamaan tiiviit yhteydet jäljelle jääviin kunnan 

perustoimintoihin. Sosiaalihuollon erityispalveluille uusi rakenne voi tarjota nykyistä paremmat 

toimintaedellytykset, mutta sosiaalihuollon peruspalveluissa uhkana on irrallisuus kunnan muista 

perustoiminnoista. Epäselvää on se, kenelle jää vastuu verkostoituvista yhteyksistä tulevissa rakenteissa. 

Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden tohtori ja dosentti. 

*** 

Reijo Väärälän puheenvuoro on julkaistu Nosteessa 1/2015, joka ilmestyi 11.3. 

 

 


