
Sosiaaliturva
– sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Huoltaja-säätiö
– sosiaalihuollon vaikuttaja



1.12.20082

Sosiaalinen ulottuvuus 
rakennemuutosten virrassa: 
sopeutuja vai vastavoima?

IV Bruno Sarlin -seminaari 24.10.2008
Huoltaja-säätiö & Sosiaaliturva-lehti
Puheenjohtaja Aulikki Kananoja
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Mitä Bruno Sarlin sanoi? 1(2)

”Pahinta köyhyydessä on köyhyyden alituinen ajatus. Se mielikuva, 
että on köyhä ja köyhänä pysyy, estää kohoamasta parempaan 
asemaan. Niin kauan kuin ajattelemme vain köyhyyden ajatuksia, 
pysymme köyhien ja köyhäksi tekevien olosuhteiden orjina.

Köyhyys on luonnonvastainen tila ja on ristiriidassa ihmisen  
olemuksen kanssa. Luoja ei ole tahtonut tehdä kenestäkään 
ihmislapsestaan kerjäläistä eikä puutteen orjaa. Inhimillisen 
olemuksen ihmeellisessä koneistossa ei ole mitään joka osoittaisi, 
että hänen elämänsä päämäärä olisi köyhyys. Hänen 
tarkoitusperänsä on korkeampi ja suurempi kuin surullisten ja 
masentavain leipähuolten orjuus.”

Köyhäinhoitomiehen mietteitä, Köyhäinhoitolehti 17/1916
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Mitä Bruno Sarlin sanoi? 2(2)

”Yhteiskuntaelämässämme on kaikki riippuvaista 
toinen toisestaan. Emme voi irrottaa ihmistä ympäristöstään, 
käsitellä häntä erikoisyksilönä, kiinnittämättä laisinkaan 
huomiota hänen perheeseensä ja muihin olosuhteihinsa. Jos 
niin menettelemme, kohtaa meitä rangaistus. Emme siten 
kykene tarkoittamallamme tavalla auttamaan. Sillä jokaiseen 
ihmiseen, näemmepä sen tai olemme näkemättä, vaikuttavat 
hänen perheensä ja sukunsa vieläpä se koko ympäristö, jossa 
hän elää ja liikkuu; ja hän itse vuorostaan vaikuttaa niihin.”

Köyhäinhoitomiehen mietteitä, Köyhäinhoitolehti 3/1917.
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Sarlinin keinot

Köyhyyden poistamiseen tarvittiin Sarlinin
mukaan

• Köyhäinhoidon asianmukaista järjestämistä
eli rakenteita

• Kaitsijan ymmärtävää ja ihmisen omia voimia 
vahvistavaa otetta, jokaista ihmistä kunnioittavaa 
lähestymistapaa eli myönteistä sosiaalista 
kokemusta
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Hyvinvointipolitiikan ajankohtaiset 
teemat

Lähtökohtana talous ja 
organisaatioteknologiset ratkaisut

Painotus rakenteiden tehokkuudessa = 
oletetaan, että rationaaliset rakenteet 
tuottavat  tehokkaasti suuria volyymejä

Orientaatio toiminnan toteuttajista eli 
päätöksentekijöistä, rahoittajista ja ammattilaisista
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Hyvinvointipolitiikan puuttuvat 
teemat
Ihminen sosiaalisissa yhteyksissään

Palvelujen merkitys yksilöä ja yhteisöä vahvistavien sosiaalisten 
kokemusten aikaan saajana

Ihmisen oma osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet (palvelujen 
käyttäjien puheenvuoroja tästä on)

Kysymys rakenteiden (abstraktioiden) ja ihmisten vuorovaikutuksen 
mahdollisuudesta – minkälaisia sosiaalisia kokemuksia syntyy siitä, 
kun toinen osapuoli on järjestelmä ?

Ketkä edustavat rakenteita?
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Sosiaalisen näkökulman 
unohtamisen seuraukset
Seuraako sosiaalisen näkökulman unohtamisesta 
Sarlinin uhkaama rangaistus: emme kykene auttamaan 
tarkoittamallamme tavalla?

Onko talous ja makroyhteiskunnallinen näkökulma 
sivuuttanut sosiaalisen myös sosiaaliväen ajattelussa?

Onko sosiaaliväki unohtanut oman yhteiskunnallisen 
tehtävänsä sosiaalisten tekijöiden esillä pitäjänä vai 
onko kysymys käsitteellisten välineiden tai tiedon 
puutteesta?



1.12.20089

Ulottuvuuksien paradoksi

Voivatko taloudellis-tekninen ulottuvuus ja 
sosiaalinen ulottuvuus muodostaa toisiaan 
täydentävän kokonaisuuden vai syntyykö
paradoksista jännite, jonka käsittely etenee 
ulottuvuuksien välisten konfliktien taikka 
toisen ulottuvuuden alistamisen/alistumisen 
kautta?

Onko sosiaalinen ulottuvuus sopeutuja vai 
vastavoima?


