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Sosiaalihuollon puolesta
viisi vuosikymmentä

Vuonna 1953 perustettu Huoltaja-säätiö on osaltaan vaikuttanut
suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamiseen ja etenkin
sosiaalihuollon kehittämiseen.Toiminnan johtavana tavoitteena on
ollut vahvistaa sosiaalihuollon tieto- ja osaamispohjaa.

Huoltaja-säätiö 1953-2003

Huoltaja-säätiö lahjoitti vuonna 1973 kirjoituskoneen Tampereen yliopiston sosiaaliturvan opinto-osastolle. Kuvassa luovuttajana 
säätiön hallituksen puheenjohtaja Toivo Ailio sekä vastaanottamassa kättään ojentaen Sakari Laari, takana seisoo Liisa Ristikartano.
Konetta kokeilee Kaija Nopo vieressään Risto Akkanen. Luovutustilaisuus järjestettiin 4. huhtikuuta säätiön toimistohuoneessa, joka 
sijaitsi Koskelantie 17 kellarikerroksessa säätiön taloudenhoitajan Maija Salolahden asuintalossa.
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T
änä vuonna tulee kulu-
neeksi viisikymmentä
vuotta Sosiaaliturva-leh-
den julkaisijan Huolta-

ja-säätiön perustamisesta. Sää-
tiön perusti Huoltaja-lehden
julkaisija Aikakauslehti Huolta-
ja r.y. 23. marraskuuta 1953
saatuaan oikeusministeriöltä tä-
hän luvan ja vahvistuksen sään-
nöilleen. Pyrkimys oli ennen
kaikkea saada lehden julkaise-
minen vakaalle pohjalle. Leh-
den nimi muutettiin Sosiaali-
turvaksi vuonna 1976.

Viime vuonna 90 vuotta täyt-
tänyt Sosiaaliturva-lehti ilmes-
tyi ensimmäisen kerran vuonna
1912 nimellä Köyhäinhoitoleh-
ti valtion virkamiesten toimit-
tamana Kuopiossa. Julkaisu-
paikan siirryttyä 1919 Helsin-
kiin julkaisijana jatkoi Köy-
häinhoitolehti Oy, vaikka leh-
den nimi muuttuikin Huolta-
jaksi. Aikakauslehti Huoltaja r.y
tuli lehden julkaisijaksi vuonna
1927.

Huoltajan toimitussihteerinä
1950-luvulla toiminut Yhteis-
kunnallisen Korkeakoulun leh-
tori Veikko Piirainen on myö-
hemmin muistellut, että säätiön
perustamista ehdotti lehden sil-
loinen päätoimittaja, Helsingin
huoltotoimen toimitusjohtaja Al-
po Asteljoki. Säätiömuodon kat-
sottiin soveltuvan yhdistystoi-
mintaa paremmin julkaisutoi-
minnan harjoittamiseen. Samal-
la säätiön tehtäviksi annettiin so-
siaalihuoltoon kohdistuvan tie-
teellisen tutkimuksen, alalla toi-
mivien ammattikoulutuksen se-
kä sosiaalihuoltoa koskevan va-
listus- ja tiedotustoiminnan edis-
täminen ja tukeminen.

Ammattikirjallisuuden puute
Sosiaalihuoltoa käsittelevä ko-
timainen kirjallisuus oli 1950-
luvulla vähäistä: oppikirjoista ja
käytännön työtä palvelevista
oppaista oli puutetta. Jo vuon-
na 1954 julistettiin haettavaksi
Huoltaja-säätiön ensimmäiset
tutkimusapurahat. Hakuilmoi-
tuksessa asetettiin ”etusija sel-
laisille tutkimuksille ja töille, joil-
la on merkitystä käytännölliselle
sosiaalihuoltotyölle tai sosiaali-
huollon opetukselle”.

Sosiaalihuolto oli hoitanut so-
tavuosien jälkeen poikkeuksel-
lisia tehtäviä aina 1950-luvun
alkuun asti. Huoltaja-säätiön
perustamisen aikoihin 1950-lu-
vun alkupuolella sosiaalihuolto
oli alkanut suuntautua taas var-
sinaiseen toimintaansa. Sotaa
edeltänyt lainsäädäntö ei kui-
tenkaan vastannut enää muut-
tuneiden olojen tarpeita. 1950-
luku olikin sosiaalihuollon lain-
säädännön aikaa.

Valtion keskushallinnon tie-
dotus kunnille sosiaalihuollon
uudistuksista oli vielä tuohon
aikaan puutteellista, ja tuota
puutetta paikkasi Huoltaja-sää-
tiö julkaisuillaan. Esimerkiksi
vuoden 1956 aikana julkaistiin
Huoltajassa varatuomari Alpo
Asteljoen kirjoitussarja ”Huol-
toapulakia pykälittäin”, josta
otettiin vuoden lopulla erillis-
painos ja seuraavana vuonna
vielä toinen painos.

Asteljoen opaskirjanen aloit-
ti Huoltaja-säätiön julkaisusar-
jan, jota Sosiaalihuollon Kes-
kusliitto markkinoi. Seuraava-
na vuonna sarjassa ilmestyi suu-
ren suosion saanut Osmo Toi-
volan Sosiaalihuollon tietokir-
ja, joka ilmestyi myös ruotsiksi.

Sarjassa ilmestyi kirjoja vuo-
teen 1961. Muun muassa vuo-
sina 1959-61 ilmestyi usean te-
kijän yhteistyönä filosofian
maisteri Jaakko Päivärinnan toi-
mittama kolmiosainen teos
Kunnalliskodit ja vanhainkodit,
jossa käsiteltiin kunnalliskotien
suunnittelua ja yleistä hallintoa,
huollettavien hoitoa ja huoltoa
sekä taloudenhoitoa.

Suuri oppiriita
Suomalaisessa sosiaalihuollos-
sa oli muhinut 1940-luvun lo-
pulta lähtien suuri oppiriita. As-
la- ja muiden vastaavien sti-
pendien avulla suomalaiset so-
siaalialan opettajat, opiskelijat
ja työntekijät olivat päässeet
amerikkalaisiin oppilaitoksiin
tutustumaan sikäläiseen teori-
aan ja käytäntöön.Tuliaisina ko-
timaahan he toivat case workin
eli henkilökohtaisen huollon.
Siitä tuli seuraavina vuosikym-
meninä sosiaalihuollon opetuk-
sen suuri kiistakysymys – ja

Huoltaja-säätiökin kietoutui tä-
hän kiistaan.

Sosiaaliministeriön ylitarkas-
taja Lauri Tarvainen oli uuden
teorian puolestapuhuja. Hänen
mielestään psykologisen käsitte-
lyn syventäminen oli se uudis-
tus, jota suomalainen sosiaali-
huolto kaipasi.Yhteiskunnalli-
sessa Korkeakoulussa avohuol-
lon opetuksesta vastasi lehtori
Veikko Piirainen, jota case work
ei vakuuttanut. Huoltajan toi-
mitussihteerinä ja Huoltaja-sää-
tiön hallituksen jäsenenä hän vai-
kutti siihen, etteivät Amerikan
opit saaneet suurta painoarvoa
lehdessä. Aihepiiriä käsiteltiin,
mutta metodikysymykset olivat
vain osa lehden sisältöä.

Amerikkalaisen suunnan kan-
nattajat lähestyivät Huoltaja-
säätiön hallitusta 4.2.1956 kir-
jelmällä. He totesivat, että so-
siaalityöntekijäin lukumäärä on
lisääntynyt ja toiminnan kehit-
tyessä myös heidän pätevyy-
teensä on alettu kiinnittää en-
tistä enemmän huomiota:

”Sosiaalityöntekijäin koulutus
on samalla tehostunut, ja pääosa
heistä on saanut tehtäväänsä am-
matillisen perusvalmennuksen.Tä-
ten on kiteytynyt sosiaalityönteki-
jäin ammattikunta, jonka rajat
tosin ovat vielä linjoittamatta ja
jonka kaikilla jäsenilläkään tus-
kin vielä on selvää tietoisuutta tä-
hän ryhmään kuulumisesta…
Tarvitaan nykyistä laajempia
mahdollisuuksia esim. huolto-
menetelmien yksityiskohtaiseen sel-
vittelemiseen ja niistä keskustele-
miseen… Edellä esittämämme joh-
dosta pyydämme Huoltaja-sää-
tiötä maan arvovaltaisimman
huoltoalan lehden julkaisijana
harkitsemaan, tunnetaanko myös
säätiön taholla sosiaalityönteki-
jäin ammatillisten kysymysten kä-
sittely edellä tarkoitetussa mieles-
sä tarpeelliseksi. …Olisiko aiheel-
lista ja mahdollista ottaa yllä esi-
tettyjä näkökohtia huomioon
Huoltajan toimintasuuntaa mää-
riteltäessä tai ehkä mieluimmin
perustaa nykyisellään säilytettä-
vän Huoltajan rinnalle uusi, ni-
menomaan sosiaalityöntekijäin
ammatillisia kysymyksiä käsitte-
levä julkaisu.”

Kirjelmän olivat allekirjoitta-
neet Mervi Ahla, Ahti Hailuo-
to, Liisa Hakola, Helmi Mäki,
Veikko Niemi ja Lauri Tarvai-
nen. Kirjelmä merkittiin tiedoksi
Huoltaja-säätiön hallituksen ko-
kouspöytäkirjaan, mutta se ei
johtanut muihin toimiin.

Oppiriidasta huolimatta ame-
rikkalaisen koulukunnan edus-
tajat saivat Huoltaja-säätiöltä
tutkimusapurahoja. Vuonna
1956 filosofian maisteri Mervi
Ahlalle myönnettiin apuraha
huollettavien tuntemusta ja kä-
sittelytaitoa edistävän oppikir-
jan laatimista varten ja filoso-
fian maisteri Lauri Tarvaiselle
Lyhyt sosiaalihuollon meto-
dioppi -nimisen oppikirjan laa-
timista varten. Erillisten oppi-
kirjojen sijaan apurahan saajat
laativat yhteisen teoksen Hen-
kilökohtainen huolto, joka il-
mestyi vuonna 1959. Sittemmin
myös Helmi Mäki sai Huolta-
ja-säätiöltä apurahan lisensi-
aattityötään varten.

Säätiön rahoitus 
Pekka Kuusen suurtyölle
Sotavuosien jälkeen 1950-luvun
alkupuolella sosiaalihuollon ke-
hittäminen oli päässyt hyvään
vauhtiin, kunnes hyvin alka-
nutta kehitystä häiritsi vuosi-
kymmenen lopulla taloudelli-
nen lama valtion kassakriisei-
neen. Sosiaalihuoltoa, jopa ko-
ko sosiaalipolitiikkaa, ryöpytet-
tiin siitä, että se jakoi apua lii-
an löysin perustein ja hävitti si-
ten kansalaisten mielenkiinnon
oman toimeentulonsa turvaa-
miseen.

Valtiontalouden kestokykyä
pohdittiin muun muassa syk-
syllä 1957 Sosiaalipoliittisen yh-
distyksen keskustelutilaisuu-
dessa.Valtiotieteen tohtori Pek-
ka Kuusi tarkasteli tilaisuudes-
sa sosiaalipolitiikan kehitystä
kansantalouden taustaa vasten.
Hänen mielestään sosiaalipoli-
tiikkaa oli harjoitettu vailla
suunnitelmallisuutta. Kuusi
esitti ajatuksen pitkän aikavälin
ohjelman laatimisesta maamme
sosiaalipolitiikalle.

Kuusen ehdotusta oli käsitel-
ty Sosiaalipoliittisen yhdistyk-
sen hallituksessa ja sitä oli poh-
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dittu lukuisissa epävirallisissa
neuvotteluissa. Mainittakoon,
että Huoltaja-säätiön hallituk-
sen jäsenistä puheenjohtaja Al-
po Asteljoki ja Aune Mäkinen-
Ollinen olivat myös Sosiaalipo-
liittisen yhdistyksen hallituksen
jäseniä.

Ohjelman laatimisen koko-
naiskustannuksiksi arvioitiin
miljoona silloista markkaa.
Huoltaja-säätiöltä pyydettiin
vuodeksi 1958 puolta tuosta
summasta. Muu rahoitus oli
tarkoitus saada valtioneuvos-
tolta. Sosiaalipoliittisen yhdis-
tyksen esimies, professori Heik-
ki Waris toimi tuolloin Rainer
von Fieandtin johtaman virka-
mieshallituksen sosiaaliminis-
terinä. Hän oli esittänyt suun-
nitelman yksityiskohtaisesti pää-
ministerille, joka oli pitänyt si-
tä hyvänä.

Ohjelmaa laatimaan Sosiaali-
poliittinen yhdistys kutsui asian-
tuntijaryhmän, johon kuului
myös Alpo Asteljoki. Ohjelman
edellyttämä varsinainen tutki-
mustyö ja itse ohjelman kirjoit-
taminen olivat Pekka Kuusen
tehtäviä.

Huoltaja-säätiön apuraha so-
siaalipoliittisen kokonaisohjel-
man laatimiseksi maksettiin
seuraavan vuoden aikana, kun
hankkeen muukin rahoitus oli
selvillä. Säätiön apurahan lisäksi
Sosiaalipoliittinen yhdistys sai
siihen valtionavustusta, mutta
joutui käyttämään siihen myös
omia varojaan.

Pekka Kuusen oli alun perin
tarkoitus saada ohjelma laadi-
tuksi vuoden 1958 aikana, mut-
ta työn edistyessä sen tavoitteet
laajenivat. Sosiaalipoliittinen yh-
distys kääntyi asiassa säätiön
puoleen 16. helmikuuta 1959
päivätyllä yhdistyksen esimiehen
Heikki Wariksen ja sihteerin
Aarne I. Välikankaan allekir-
joittamalla kirjeellä ja pyysi
Kuusen hankkeelle lisäavustus-
ta, jota perusteltiin muun muas-
sa seuraavasti:

”…Kirjoitettava teos ei tule –
kuten vuosi sitten otaksuttiin – lä-
hinnä vain selvittelemään erilais-
ten sosiaalimenojen osuutta kas-
vavasta kansantulosta, vaan teos

pyrkii antamaan vastauksen ylei-
sempään kysymykseen: mikä on
oleva sosiaalipolitiikan asema ja
tehtävä taloudelliseen kasvuun
pyrkivässä yhteiskunnassa. Kir-
jan ensimmäinen osa on tarkoi-
tettu valaisemaan tätä ongelmaa.
Toisessa osassa tullaan antamaan
viitteitä siitä, miten sosiaalipoli-
tiikka ja sen eri lohkot tulisivat
taloudelliseen kasvuun pyrkiväs-
sä 1960-luvun yhteiskunnassa ke-
hittymään. Jo nyt on voitu tode-
ta, että tällä selvityksellä on edel-
lytyksiä muodostua yhteiskunta-
politiikkamme eheyttämisen kan-
nalta arvokkaaksi ja ajatuksia
herättäväksi työksi...”

Säätiön hallitus myönsi hank-
keelle lisäavustusta vuonna
1959. Sosiaalipoliittinen yhdis-
tys sai hankkeelle lisäavustusta
myös valtiolta vielä kolmena
vuotena. Sosiaalivaltion raken-
tamisen ohjenuoraksi muodos-
tunut Pekka Kuusen teos 60-lu-

vun sosiaalipolitiikka ilmestyi
lopulta vuonna 1961.

Sosiaalihuollon Keskusliitto
tiivis yhteistyökumppani 
Säätiön perustamisesta lähtien
Sosiaalihuollon Keskusliitto oli
sen tiivis yhteistyökumppani ja
keskeinen tuen saaja.Vasta vuo-
desta 1973 Raha-automaatti-
yhdistyksen tuki keskusliitolle
oli suurempi kuin säätiön tuki.
Yhteistyö oli erityisen kiinteää
1950- ja 1960-luvuilla. Säätiö
toimi matalla profiililla: asioi-
den toimeenpano ja yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen kuului-
vat keskusliitolle.

Jälkeenpäin yhteistyötä on
luonnehdittu toteamalla, että kes-
kusliitto toimi tuohon aikaan sää-
tiön työrukkasena. Säätiön tar-
koitusperät ovat toteutuneet kes-
kusliiton toiminnassa erityisesti
sen järjestäessä koulutusta ja kus-
tantaessa alan kirjallisuutta.

Yhteistyö Sosiaalihuollon Kes-

kusliiton kanssa ei suinkaan ole
ollut yksipuolista. Säätiön ja kes-
kusliiton yhteistoimintaa koske-
vassa puheenvuorossaan Huol-
taja-säätiön isännistön kokouk-
sessa 15.4.1977 silloinen säätiön
sekä keskusliiton hallituksen jä-
sen Aulis Pirinen on kuvannut
sitä muun muassa seuraavasti:

”Luonteeltaan yhteistoiminta
on ollut samojen asioiden ajamis-
ta; valistamista, tiedottamista, tut-
kimuksen tukemista ja painosta-
mista sekä toisen toiminnan ta-
loudellista ja muuta tukemista.
Toisen toiminnan taloudelliseen tu-
kemiseen käytetyt rahavirrat ovat
yleensä käyttäneet yksisuuntaista
ajorataa, nimittäin säätiöstä kes-
kusliittoon. Kohtuuttoman yksi-
puolista ja epäoikeudenmukaista
olisi kuitenkin väittää, että saa-
vana osapuolena taloudellisessa
mielessä olisi ollut ainoastaan kes-
kusliitto.Viime mainittu on vuo-
sikymmenien kuluessa voinut mo-

S
äätiöinstituutio on Säätiöhakemiston (1977)
mukaan ikivanhaa perua. Jo noin 1400 eKr.
eräs faaraon kirjuri perusti säätiön ”sielun-
sa asunnon hoitamiseksi”.

Suomessa on ollut säätiöitä keskiajalta lähtien.
Ensimmäinen säätiölaki saatiin kuitenkin vasta
vuonna 1931 kahdentoista vuoden valmistelun jäl-
keen. Maamme itsenäistyttyä oikeusministeriön
virkamiehenä toiminut Ilmari Tawaststjerna sai teh-
täväkseen valmistella mietinnön ja lakiehdotuksen
säätiöistä. Hän jätti esityksensä lainvalmistelukun-
nalle syyskuun alussa 1921. Jatkovalmistelu venähti,
ja laki vahvistettiin vasta 1930. Säätiölakia on myö-
hemmin täydennetty. Säätiöasetus on viimeksi vuo-
delta 1987.

Säätiöt voivat olla joko julkisoikeudellisia – ku-
ten Suomen Pankki tai Kansaneläkelaitos – tai yk-
sityisoikeudellisia. Säätiölaki ei koske julkisoikeu-
dellisia säätiöitä.

Yksityisoikeudellisia ovat rakenteeltaan itsenäiset
säätiöt ja eläkesäätiöt.Yksityisille säätiöille on omi-
naista, että ne toimivat julkisen valvonnan alaisina
ja säätiöiden perustajien antamilla määräyksillä on
pitkäaikainen sitovuus.Säätiöiden hallintoelimet ei-
vät voi itsenäisesti muuttaa säätiöiden tarkoitusta.

Säätiö numero 837
Suomessa säätiöt ovat olleet rekisteröityjä vuo-
desta 1931 lähtien. Ensimmäisenä vuonna rekiste-

röitiin joitakin jo aiemmin toimineitakin. Aikai-
semmin rekisteriä ylläpiti oikeusministeriö, nyky-
ään patentti- ja rekisterihallitus. Kun Huoltaja-sää-
tiö vuonna 1953 rekisteröitiin, säätiön järjestysnu-
meroksi tuli 837. Säätiörekisterin mukaan kuluvan
vuoden syyskuun lopussa säätiöitä oli 2 677.

Vuonna 1995 Suomalaisen kirjallisuuden seura
julkaisi luettelon apurahoja jakavista säätiöistä.
Tuolloin luetteloon tuli 554 apurahoja jakavaa sää-
tiötä. Nämä yleishyödylliset säätiöt – Huoltaja-sää-
tiö mukaan lukien – antoivat apurahoja ja tukivat
yleishyödyllistä toimintaa vuosittain noin 400 mil-
joonalla markalla.

Kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja
rahastoa käynnisti vuonna 1970 Säätiöiden ja ra-
hastojen neuvottelukunnan.Tämä yhteistoiminta-
elin perusti vuonna 1972 Säätiöpalvelu -nimisen
toimiston. Säätiöpalvelun tiedonkeruun pohjalta
on vuonna 1977 julkaistu Säätiöhakemisto ja vuon-
na 1995 Säätiöluettelo apurahoja jakavista sää-
tiöistä. Vuotuisesitteiden lisäksi Säätiöpalvelu on
julkaissut vuonna 2001 Hyvä Säätiötapa -esitteen.
Tänä vuonna pidettiin 10. lokakuuta perustava ko-
kous Neuvottelukunnan rekisteröimiseksi, mikä ta-
pahtunee vielä tämän syksyn kuluessa.

Jaakko Tuomi

Mikä on säätiö?
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nella muotoa toimia myös lehtem-
me hyväksi mm. ajankohtaista ja
asiantuntevaa materiaalia tuot-
tamalla. Lehdelle liitto on ollut
erittäin käyttökelpoinen ja tar-
koituksenmukainen kytkentä so-
siaalihuollon toteutusportaisiin.”

Sosiaalihuolto arvostelun
kohteena
Nopean teollistumisen ja kau-
pungistumisen seurauksena
suomalainen yhteiskunta muut-
tui vauhdilla 1960-luvulta
1970-luvun alkuun tultaessa.
Syvä yhteiskunnallinen murros
rikkoi perinteiset sosiaaliset ver-
kostot. Lisäväriä tähän rajuun
murrokseen toivat kulttuuri-,
vasemmisto- ja ylioppilasradi-
kalismin aaltoilut sekä erilaiset
yhden asian liikkeet.

Kuohuvalla 1960-luvun lo-
pulla sosiaalihuolto joutui ar-
vostelun kohteeksi. Vuonna
1967 julkaistiin Lars D. Eriks-
sonin toimittama teos Pakko-
auttajat. Usean kirjoittajan ko-
koomateoksessa arvosteltiin va-

paudenriistoa ja tahdonvastai-
sia toimia sosiaalihuollossa.Vaa-
dittiin, että sosiaalihuollolta tu-
lee poistaa kontrolli- ja köy-
häinhoidon luonne, jotta ihmi-
set rohkenisivat käyttää so-
siaalipalveluita selviytyäkseen
jokapäiväisen elämän ongel-
mista ja kriiseistä.

Sosiaalihuollon periaatteiden
uudistaminen oli annettu vuon-
na 1967 parlamentaariselle ko-
mitealle, jonka puheenjohtaja-
na toimi nuori kansanedustaja
Antti-Veikko Perheentupa. Hän
oli kuuluvasti arvostellut so-
siaalihuoltoa, erityisesti koulu-
koti- ja työlaitostoimintaa sekä
alkoholistihuoltoa. Sosiaali-
huollon periaatekomitea työs-
kenteli yli kuusi vuotta ja sai ai-
kaan kaksi mietintöä. Vuonna
1968 ilmestyneessä mietinnös-
sään komitea määritteli ne ylei-
set periaatteet, joiden varassa so-
siaalihuoltoa alettiin kehittää
monipuoliseksi sosiaalipalvelu-
järjestelmäksi. Ne ovat palvelun,
normaalisuuden, kuntoutuksen,

valinnanvapauden ja luotta-
muksellisuuden periaatteet.

Kiivas keskustelu pakkoaut-
tajista innoitti Huoltaja-sää-
tiönkin järjestämään yhdessä
Sosiaalihuollon Keskusliiton
kanssa epäsosiaalisten huoltoa
koskevan kutsuseminaarin jou-
lukuussa 1968 Lappeenrannas-
sa. Seminaaria valmistellut sää-
tiön toimikunta kuuli asiantun-
tijanaan muun muassa Antti-
Veikko Perheentupaa. Tämä
niin sanottu pakkoauttajat-se-
minaari oli ensimmäinen sää-
tiön nimissä järjestetty semi-
naari.

Seminaarissa käsiteltiin päih-
dyttävien aineiden väärinkäyt-
täjien, sosiaalisesti sopeutu-
mattomien lasten ja nuorten se-
kä irtolaisten huoltoa. Semi-
naarin työryhmissä pohdittiin
moraalia ja moralisointia, asen-
teita sekä sosiaalihuollon kei-
noja vaikeasti sopeutuvien huol-
lossa.

Seminaariraportti jaettiin
muun muassa sosiaali- ja ter-

veysministeriölle, sosiaalihalli-
tukselle sekä sosiaalihuollon pe-
riaatekomitealle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteistyö
Suomi oli siirtynyt 1960-luvulla
sosiaalivakuutuksen aikakauteen:
työeläkelakien lisäksi oli säädetty
sairausvakuutuslaki.Tuolloin to-
teutettiin myös tärkeä hallinnol-
linen uudistus: vuonna 1968 so-
siaaliministeriö muutettiin so-
siaali- ja terveysministeriöksi, kun
terveysasiat siirrettiin sisäminis-
teriöstä sosiaaliministeriön ala-
isuuteen. Myös lääkintöhallitus
tuli sosiaali- ja terveysministe-
riön alaisuuteen sekä heinä-
kuussa 1968 toimintansa aloit-
tanut sosiaalihallitus. Vuonna
1971 lääneihin perustettiin so-
siaali- ja terveysosastot.

Keskushallinnon lisäksi kun-
tien sosiaali- ja terveydenhuol-
lon yhteistoimintakysymyksistä
alettiin keskustella 1960-luvun
lopulla. Vuonna 1968 ilmestyi
aiheesta Huoltajan teemanu-

Huoltaja-säätiö 1953-2003

Huoltaja-säätiön vuoden 1979 apurahojen jakotilaisuus säätiön toimistossa: Paula Määttä vastaanottaa tutkimusapurahansa säätiön
hallituksen puheenjohtajalta Usko Tiaiselta. Säätiön edustajina paikalla myös Jori R. Rissanen (vas.) ja Olavi Riihinen. Mirja Satka (oik.) ja
Sirpa Taskinen saivat myös tutkimusapurahat. Jorma Sipilä palkittiin teoksestaan Sosiaalisten ongelmien synty ja lievittäminen.
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mero, jossa käsiteltiin sosiaali-
huollon ja terveydenhuollon
hallinnollista yhdistämistä kun-
nissa. Uskottiin, että yhteisen
hallinnon avulla voitaisiin hoi-
taa tehokkaasti yhteisiä toimin-
ta-alueita, joita on erityisesti
vanhustenhuollossa.

Säätiön mielenkiinto sosiaali-
ja terveydenhuollon yhteistyö-
hön ei jäänyt vain Huoltajan va-
raan. Säätiö järjesti yhdessä
Lappeenrannan kesäyliopiston
kanssa aiheesta kaksi seminaaria
vuosina 1970 ja 1971. Sosiaali-
ja terveydenhuollon hallintoa
koskevien seminaariohjelmien
suunnittelusta vastasi säätiön
asettama toimikunta puheen-
johtajanaan Jaakko Tuomi.

Seminaareissa hahmoteltiin
sosiaali- ja terveydenhuollon uut-
ta organisaatiota. Sen tavoitteik-
si listattiin erilaisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen mahdollisim-
man hyvä saavutettavuus sekä
niiden järjestämisen taloudelli-
suus ja tarkoituksenmukaisuus.
Organisaatiomallissa sosiaali- ja

terveyspalvelut keskitettiin pai-
kallistasolla yhden lautakunnan
alaisuuteen ja luotiin tätä vas-
taava hallintojärjestelmä.

Seminaarien anti koottiin ra-
porttiin, jonka tiivistelmän
”Käytännön puheenvuoro kan-
santerveystyöstä käytävään kes-
kusteluun” Huoltaja-säätiö jul-
kaisi vuonna 1971. Sitä jaettiin
Sosiaalihuollon Keskusliiton vä-
lityksellä muun muassa edus-
kuntaan ja kaikkiin kuntiin.
Eduskuntakäsittelyssä oli juuri
tuolloin kansanterveyslaki, jo-
hon pyrittiin vaikuttamaan. La-
kiin haluttiin säännökset so-
siaali- ja terveystoimen paikal-
lisesta yhdistämisestä.

Yhdistämistä koskevia sään-
nöksiä ei lakiin tullut, mutta
eduskuntakäsittelyssä hallituk-
sen lakiesitystä muutettiin niin,
että kuntien sosiaali- ja ter-
veyslautakunnat voitiin yhdis-
tää.

Ensimmäisenä ehti sosiaali-
ja terveyslautakuntansa yhdis-
tää Kerava, jossa lautakunnat

yhdistettiin vuoden 1973 alus-
ta. Seuraavina tulivat Lappeen-
ranta ja Kotka, joissa lautakun-
nat yhdistettiin vuoden 1975
alusta. Nykyisin yhdistetty lau-
takunta on 179 kunnassa.

Sosiaalihuollon tavoitteita ja
tehtäviä selvittämään
Vuonna 1972 aikakauslehti
Huoltaja täytti 60 vuotta. Juh-
lavuonna säätiön hallitus asetti
varapuheenjohtajansa Usko
Tiaisen johtaman toimikunnan
selvittämään sosiaalihuollon
tehtäviä ja tavoitteita.Taustalla
oli tyytymättömyys sosiaali-
huollon periaatekomiteaan, jon-
ka työ ei käytännön ihmisten
mielestä tarjonnut kuin kaunii-
ta julkilausumia.

Vielä samana syksynä järjes-
tettiin sosiaalihuollon tehtäviä
ja tavoitteita koskeva lehden
juhlaseminaari. Sen julkilau-
suttuna pyrkimyksenä oli hel-
pottaa käytännön sosiaalityös-
sä toimivien asemaa ja orien-
toitumista erilaisten vaatimus-

ten ristipaineessa. Seminaarin
johtajana toiminut Usko Tiai-
nen tiivisti seminaarin annin
muun muassa seuraavasti:

”… Sosiaalihuollon tavoitteista
voidaan keskustella monella ta-
solla. Keskustelua voidaan käydä
korkealla periaatteellisella tasolla
sellaisten käsitteiden puitteissa
kuin tasa-arvoisuus, demokratia
ja köyhyyden poistaminen.Toi-
saalta tavoitekeskustelu voidaan
rajoittaa konkreettisempiin, pa-
remmin saavutettavissa oleviin
osatavoitteisiin kuten ennaltaeh-
käisyyn ja integrointiin yhteis-
kunnan eri toimintoihin. Semi-
naari pyrki nimenomaan näihin
konkreettisiin osatavoitteisiin.

…Taloudellisen kasvun rinnal-
le yhteiskuntapolitiikan tavoittei-
den joukkoon on nousemassa uusi
käsite: elämisen laatu. Kilvoitte-
lun elämisen laadun ja hyvin-
voinnin tasaisemmasta jakaantu-
misesta toivotaan johtavan pa-
rempiin tuloksiin kuin tähänasti-
nen kilvoittelu taloudellisesta kas-
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Huoltaja-säätiö juhli 17. syyskuuta 1981 monivuotisen hankkeensa, nelikielisen sosiaaliturvan sanaston ilmestymistä. Sanaston koon-
nut toimikunta asetettiin vuonna 1973 ja sen puheenjohtajaksi nimitettiin professori Veikko Piirainen. Kuvassa Piirainen saa tekijän-
kappaleensa säätiön hallituksen varapuheenjohtajalta Jori R. Rissaselta. Kuvassa lisäksi sanaston tekoon osallistuneita: Maija Salolahti
(vas.), Armas Nieminen, kirjapaino Gummeruksen edustaja Alpo Eskelinen, Jaakko Tuomi, Jussi Päkkilä, R. J. Milton, Osmo Toivola, graa-
fikko Eeva Mehto, Kerttu Piirainen ja Sirkka Oehlandt.



HU
OL

TA
JA

-S
ÄÄ

TIÖ
N 

AR
KI

ST
O/

AR
VI

 JO
KI

NE
N

20 SOSIAALITURVA 18/2003

vusta, joka johtaa väistämättö-
mästi luonnonvarojen ehtymiseen
ja ympäristön saastumiseen.

… Sosiaalihuollon tavoitteena
tulee olla yksilöiden ja perheiden
sosiaalisen selviytymisen edistä-
minen siten, että kaikille yhteis-
kunnan jäsenille turvataan val-
litsevan kulttuurin mukaisten tar-
peiden tyydyttäminen. Sosiaali-
huolto on usein nähty viimesijai-
sena minimitoimeentulon turvaa-
jana.Tämän näkemyksen tulee
muuttua ja kehittyä… 

Sosiaalihuollon tulee pyrkiä ak-
tiiviseen palvelusten tarjontaan ja
tiedotushenkiseen toimintaan pal-
velusten tarpeessa olevien kansa-
laisten hyväksi. Sosiaalityönteki-
jöiden tulee päästä vaikuttamaan
yhteiskunnan suunnitteluun asian-
tuntemuksellaan ja kokemuksel-
laan, tiedoillaan ja taidoillaan.Tä-
tä asiantuntemusta ei kuntien kes-
kushallinnolla eikä myöskään val-
takunnallisilla päätöksentekijöil-
lä ole varaa jättää käyttämättä.”

Sosiaalihuollon tehtävien ja ta-
voitteiden selvittämisestä keh-
keytyi sittemmin säätiön moni-

vuotinen hanke.Tarkoitus oli jul-
kistaa Huoltaja-säätiön ehdotus
suomalaisen sosiaalihuollon ta-
voitteiksi ja tehtäviksi sekä niiden
toteuttamiseen tarvittaviksi kei-
noiksi. Aihetta koskeva laaja tut-
kimusprojekti alkoi vuonna 1975.
Siinä oli tutkijana valtiotieteen ja
teologian kandidaatti Jaakko Saa-
ri säätiön apurahojen turvin.

Projekti jatkui vuoteen 1981,
jolloin se säätiöstä riippumat-
tomista syistä jouduttiin päät-
tämään.Tutkimusta ohjanneen
neuvottelukunnan jäsen Aulis
Pirinen on kuvannut projektia
seuraavasti:

”Tutkimuksen tuli olla sekä hy-
vin käytännönläheinen että tie-
dettä palveleva ja lainsäädännön
kehitystä edistävä. Syntyi pulma.
Miten samalla kertaa palvella
kahta herraa; tiedettä ja käytän-
töä. Neuvottelukunnassa käytiin
värikkäitä keskusteluja tieteen
edustajien ja käytännön edusta-
jien välillä.Tekohengityksestä huo-
limatta projekti aikanaan päättyi
ilman loppuraporttia. Sen par-
haaksi anniksi jäi itse prosessi.”

Järjestelmäkeskeisestä 
ongelmakeskeiseen 
sosiaalihuoltoon 
Suomalaisen hyvinvointivaltion
rakentamisen aikaa 1970-luvul-
ta 1980-luvulle kuvastavat osal-
taan Huoltaja-säätiön juh-
laseminaarit. Kun sosiaalihuol-
lon tehtäviä ja tavoitteita koske-
va seminaari järjestettiin 1972,
uskottiin vahvasti, että järjestel-
mäkeskeinen ja lakisääteinen so-
siaalipolitiikka ja sosiaalihuolto
sen osana kykenee ehkäisemään
yksilönkin ongelmia. Järjestel-
mäkeskeisyys sopi yhteiskuntaan,
joka ponnisteli kohti yhteistä
päämäärää: hyvinvointivaltiota.

Kymmenen vuotta myöhem-
min Sosiaaliturva-lehden 70-
vuotisjuhlaseminaarissa syksyl-
lä1982 oli aiheena ”Järjestel-
mäkeskeisestä ongelmakeskei-
seen sosiaalihuoltoon”.

Aiheella haluttiin herättää ky-
symys, vastaako järjestelmäkes-
keisyys enää 1980-luvulla so-
siaalisiin ongelmiin.

”… Olemme kiinni valtakun-
nallisesti koordinoiduista ja ohja-

tuista järjestelmistä.Nämä taas liit-
tyvät valtion budjettiin, mikä taas
riippuu maamme kansainvälises-
tä suoriutumiskyvystä… Hyvää
tarkoittava sosiaalityöntekijä ei voi
suuressakaan määrin auttaa hä-
nen apuansa tarvitsevaa… 

Yhteiskuntamme on kehittynyt
siihen tilaan, missä vain aktiivi-
set, hyvän itsetunnon ja mieluiten
myös suhteellisen hyvät taloudel-
liset resurssit hankkineet pysyvät
pinnalla. Mitä teemme niille muil-
le? Yhteiskunnan sisäiset konflik-
tit saattavat kärjistyä tai sitten
syrjityt vetäytyvät hiljaiseloon, ku-
ten seminaarissa epäiltiin…”, kir-
joittaa Huoltaja-säätiön halli-
tuksen jäsen, professori Briitta
Koskiaho Sosiaaliturva-lehden
vuoden 1982 juhlanumeron
pääkirjoituksessa.

Usko Tiaisen laatimassa se-
minaarin yhteenvedossa tode-
taan järjestelmä edelleen tar-
peelliseksi, mutta samalla ko-
rostetaan sosiaalityön merki-
tystä:

”… Yhteiskunnan ja sen talou-
den kehitys ja kehitysennusteet
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Huoltaja-säätiö järjesti sosiaalialan koulutusta ja työtä käsittelevän tietoiskuseminaarin 16. joulukuuta 1987. Kuvassa seminaarin osan-
ottajia: Matti Marjanen (vas.), Jaakko Tuomi seminaarin puheenjohtajana, Maija-Liisa Ström, Ahti Puumalainen, Marjatta Pakarinen,
Aulikki Kananoja ja Sinikka Rautakivi. Edessä selin Pirjo Autio (vas.), Leena Kainulainen ja Raili Ruuskanen.



Huoltaja-säätiö on tarjonnut vuosien varrella isännistön jäsenille mahdollisuuden tutustua muiden maiden sosiaalihuoltoon järjestä-
mällä opintomatkoja. Syksyllä 2003 opintomatka suuntautui EU:n puheenjohtajamaana toimivaan Italiaan. Kuvassa isännistön jäseniä
puolisoineen Roomassa.

asettavat suuria haasteita so-
siaalityölle… Haasteita tulee myös
ammattikoulutukselle. Sosiaali-
työntekijällä on oltava sellainen
ammattitaito, että hän osaa vai-
kuttaa ongelmia ehkäisevästi ja
auttaa yhteisöä ja yksilöä oi-
kein…”

Seminaarissa sosiaalityön työ-
menetelmistä ja niiden kehittä-
misestä alustanut lehtori Aulik-
ki Kananoja Helsingin yliopis-
tosta esitti ajatuksen sosiaali-
työn opetus- ja kehittämisyksi-
köistä, joissa tieteellinen tutki-
mus ja käytännön sosiaalityö
olisivat kiinteässä yhteydessä.

Huoltaja-säätiö innostui aja-
tuksesta ja asetti vielä samana
vuonna toimikunnan selvittä-
mään asiaa. Selvityksen johdos-
ta Huoltaja-säätiö esitti kirjel-
mässään 9.5.1983 sosiaali- ja ter-
veysministeriölle, että ministeriö
ryhtyisi käytännön toimiin so-
siaalityön tutkimus- ja kokeilu-
keskuksen tai -keskusten perus-
tamiseksi jo vuoden 1984 aika-
na tai mahdollisimman pian.Asi-
aa ajoi ministeriössä voimakkaasti

sosiaalihuolto-osaston osasto-
päällikkö Matti Marjanen, joka
oli ollut jäsenenä säätiön asiaa
selvittävässä toimikunnassa.

Ensimmäiset opetussosiaali-
keskukset aloittivat toimintan-
sa 1980-luvun jälkimmäisellä
puoliskolla. Niiden nyttemmin
toteutuneina vastineina ovat so-
siaalialan osaamiskeskukset.

Tukea koulutukselle
Sosiaalityöntekijöiden päte-
vyysvaatimukset tulivat voimaan
vuonna 1984. Niiden vuoksi so-
siaalityöntekijöiden yliopistol-
lista koulutusta lisättiin. Tam-
pereen, Jyväskylän, Helsingin ja
Turun yliopistojen lisäksi so-
siaalityöntekijöitä alettiin kou-
luttaa Lapin korkeakoulussa
syksyllä 1982 ja Kuopion yli-
opistossa syksyllä 1984.

Sosiaaliturva-lehden 70-vuo-
tisjuhlan merkeissä 1982 Huol-
taja-säätiö lahjoitti Lapin kor-
keakoulun kirjastolle sosiaali-
alaa koskevan kirjaston luomi-
seksi apurahan kirjojen hankki-
miseksi sekä Huoltajan/So-
siaaliturvan vuosikerrat sidot-

tuina vuosilta 1932-1981 ja
kaikki saatavissa olleet Sosiaali-
turvan Keskusliiton julkaisut
kahtena kappaleena. Sosiaali-
työn koulutuksen alkaessa Kuo-
pion yliopistossa syksyllä 1984
tehtiin vastaava lahjoitus Kuo-
pion yliopiston kirjastolle.

Koulutuskysymykset olivat
keskeisiä Huoltaja-säätiön toi-
minnassa aina 1990-luvun al-
kupuolelle. Erityistä huomiota
kiinnitettiin alan ammattikirjal-
lisuuteen tai pikemminkin sen
puutteeseen. Asiaa selvittänyt
säätiön työryhmä järjesti ai-
heesta tietoiskuseminaarin sää-
tiön toimistossa keväällä 1990.
Kipeimmin kaivattiin sosiaali-
työn menetelmiä koskevaa teos-
ta. Lisäksi oli tarvetta sosiaali-
politiikkaan keskittyvälle oppi-
kirjalle sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon yhteistyötä ja so-
siaalitoimen johtamista käsitte-
leville kirjoille.

Seminaarin jatkotyöskente-
lyn pohjalta Huoltaja-säätiön
hallitus neuvotteli Sosiaalitur-
van Keskusliiton kanssa am-
mattikirjallisuuden tuottami-

sesta. Liikkeelle lähdettiin so-
siaalityön metodioppikirjasta:
säätiö valmisteli oppikirjaa yli-
opistojen sosiaalihuollon lehto-
reiden kanssa ja tuki oppikirjan
kirjoittajia säätiön apurahoin.

Oppikirja ilmestyi vuonna
1993 Sosiaaliturvan Keskuslii-
ton julkaisemana. Riitta Gran-
feltin, Harri Jokirannan, Syn-
növe Karvisen, Aila-Leena
Matthies’n ja Anneli Pohjolan
sosiaalityötä käsittelevä kokoo-
mateos Monisärmäinen so-
siaalityö aloitti samalla keskus-
liiton julkaiseman Sosiaalityö-
kirjallisuussarjan.

Tietoiskuseminaareja
ajankohtaisista aiheista
Viimeisten viidentoista vuoden
aikana Huoltaja-säätiön ohjel-
maan ovat kuuluneet tietois-
kuseminaarit alan ajankohtai-
sista aiheista. Käsiteltävän ai-
heen asiantuntijoita on kutsut-
tu keskustelemaan saman pöy-
dän ääreen ja samalla aiheesta
on koottu aineistoa lehteen.

Muun muassa 1990-luvulla
ensimmäisellä puoliskolla sää-
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tiö järjesti tietoiskuseminaareja
laman seurauksista: hyvinvoin-
tipalvelujen leikkausten vaiku-
tuksista, riskioloissa elävien
nuorten selviytymisestä ja toi-
meentulotuen epäkohdista.

Lamavuosien jälkeen 1990-
luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla alkoivat voimistua alu-
eellisen ja paikallisen sosiaali-
politiikan painotukset. So-
siaalipolitiikka osana kaupun-
kipolitiikkaa oli aiheena vuo-
den 1996 tietoiskuseminaaris-
sa. Seuraavana vuonna Huol-
taja-säätiö järjesti yhdessä So-
siaaliturvan Keskusliiton kans-
sa seminaarin alueellisesta so-
siaalipolitiikasta.

Huoltaja-säätiö on myös ha-
lunnut tukea paikallisen ja seu-
dullisen sosiaalityön kehittä-
mistä, sillä viime vuonna sää-
tiön apurahat julistettiin haet-
tavaksi tällaisiin hankkeisiin.

Apurahoista suuri summa 
Huoltaja-säätiön toiminnan joh-
tavana tavoitteena viiden vuosi-
kymmen aikana on ollut vah-
vistaa sosiaalihuollon tieto- ja
osaamispohjaa. Lehden julkai-
semisen ohella säätiöllä on omaa
kirjankustannustoimintaa, ku-
ten Sosiaaliturvan monikielinen
sanasto. Se ilmestyi ensimmäi-
sen kerran vuonna 1981.Viime
syksynä ilmestyi sanaston seit-
senkielinen versio sekä sanakir-
jana että CD-levykkeenä.

Säätiön myöntämien apura-
hojen yhteissumma viidenkym-
menen vuoden ajalta kohoaa
nykyrahaan ja -arvoon muutet-

tuna 2 490 712 euroon. Apura-
hoista noin puolet on myön-
netty Sosiaalihuollon Keskus-
liitolle ja sen seuraajille.

Sosiaalihuoltoon kohdistu-
vaan tai siihen läheisesti liitty-
vään tutkimukseen tai muuhun
kirjalliseen työhön apurahoista
on suuntautunut noin neljän-
nes. Vuosien kuluessa säätiön
tutkimusapurahoja on saanut
suuri joukko alan tutkijoita. Li-
säksi säätiö on tukenut oppikir-
jojen kirjoittamista.

Huoltaja-säätiö on myös
myöntänyt matka-apurahoja,
avustuksia muille yhteisöille se-
kä apurahoja opiskelijoiden tut-
kielmien palkitsemiseen. So-
siaalihuoltajien lopputöiden pal-
kitseminen kuului säätiön oh-
jelmaan vuosikymmeniä. Kan-
sainvälistä kanssakäymistä sää-
tiö on tukenut muun muassa
avustamalla muita yhteisöjä nii-
den järjestäessä alan kansainvä-
lisiä tapahtumia Suomessa.

Lea Suoninen-Erhiö &
Jaakko Tuomi

Kirjoitus perustuu toimitussihtee-
ri, valtiotieteen maisteri Lea Suo-
ninen-Erhiön kirjoittamaan kir-
jaan Huoltaja-säätiö sosiaali-
huollon edistäjänä ja tukijana 50
vuotta, joka ilmestyi Huoltaja-sää-
tiön julkaisemana marraskuussa
2003. Huoltaja-säätiön isännistön
puheenjohtaja, sosiaalineuvos
Jaakko Tuomi on toiminut kirjan
tekemistä ohjanneen työryhmän
puheenjohtajana.

LÄHTEITÄ:

Huoltaja-säätiön toimintakertomukset
sekä isännistön ja hallituksen kokous-
pöytäkirjat liitteineen vuosilta 1953-
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yhteisöapu, sosiaaliturva. Suomalaisten
sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan
Keskusliitto, Jyväskylä 1994.

Jousimaa, Kaarina: Näkökulma suomalai-
seen yhteiskuntaan. Köyhäinhoitoleh-
ti–Huoltaja–Sosiaaliturva 75-vuotias.
Huoltaja-säätiö, Jyväskylä 1987.

Piirainen,Veikko: Vaivaishoidosta sosiaali-
turvaan. Sosiaalihuollon ja sen työnteki-
jäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäi-
syyden ajalta. Karisto, Hämeenlinna 1974.

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen toimin-
takertomukset vuosilta 1953-1961,
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Onnittelemme 
50-vuotiasta Huoltaja-säätiötä

Huoltaja-säätiön historiikin kirjoittamista ohjannut työryhmä 
luovutti historiikin käsikirjoituksen Huoltaja-säätiön hallitukselle
19. syyskuuta 2003. Oikealla historiikin kirjoittaja, valtiot. maisteri,
Sosiaaliturva-lehden toimitussihteeri Lea Suoninen-Erhiö. Hänes-
tä vasemmalle työryhmän jäsenet sosiaalineuvos Aulis Pirinen, so-
siaalineuvos Pentti Lappalainen, Huoltaja-säätiön aiempi talous-
päällikkö Maija Salolahti ja sosiaalineuvos Jaakko Tuomi. Vasem-
malta Huoltaja-säätiön isännistön varapuheenjohtaja Elli Aalto-
nen, hallituksen jäsen Riitta Pihlaja, hallituksen puheenjohtaja Au-
likki Kananoja ja varapuheenjohtaja Alpo Komminaho (lähes nä-
kymättömissä).
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