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Hyvää huomenta, Arvoisat Aikuissosiaalityön päivien osallistujat  

 

 Tervetuloa Helsingin yliopistoon - On innostavaa, että näin moni on voinut tulla 

osallistumaan päiville! Juuri nyt tarvitaan erilaisten sosiaalialan osaajien keskustelua, 

vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista.   

 

 Lapissa aloitetuista Aikuissosiaalityön päivistä on tullut tärkeä perinne sosiaalityön 

asiantuntijuuden kehittämisessä, kiitos lappilaiset pioneerityöstänne, jota me saamme  

jatkaa.  

 

 Elämme keskellä suurta epookkista murrosta: Nopeat globaalit ja lokaalit muutokset, 

tietotekniikan edistys, ja työelämän muutosten seurauksena lisääntyneet perheiden 

muutot asuinpaikasta toiseen, aiheuttavat sekä yksilöissä että yhteisöissä tuttujen 

ympyröiden hajoamista ja epävarmuuden tunteita. Nykyolot vaativat ihmisiltä sekä 

yhteisöiltä jatkuvaa identiteettityötä. Sen onnistumista tukemaan tarvitaan pysyvyyttä ja 

sellaisia paikallisia rakenteita, jotka pehmentävät kivuliaiksi käyviä sopeutumisprosesseja.  

 

 

 Historiallisen ajan perspektiivissä olemme siirtymässä individualismin ajasta uudenlaisen 

kollektivismin aikaan, jossa yhteisöt ottavat takaisin sitä sosiaalista vastuuta, jonka 

hyvinvointivaltiota rakentaessa yksissä tuumin siirrettiin julkiselle vallalle. 

Historioitsijoiden mukaan kollektivismin ja individualismin aikakausien välillä on koko 

modernin yhteiskuntakehityksen ajan, siis jo vuosisatoja, ollut heiluriliike: Heilurissa yhden 



aikakauden pituus on 30-40 vuotta. 40 vuotta sitten elettiin 1970-luvun puoliväliä, 

suomalaisen hyvinvointivaltion vahvimman rakentamisen aikaa. Individualismin aika alkoi 

hiipiä sisään 1980-luvun lopulla ja se eteni ryminällä 1990-luvun laman vuosina.  Tuosta 

lamasta on aikaa nyt runsaat 20 vuotta. Jos historian heiluri on edelleen voimassa, 

kollektivismin huippuvuodet ovat edessä seuraavien vuosikymmenten aikana.  

 

 Tämän vuoden aikuissosiaalityön päivien teemavalinta – kansalaisen ja ammattilaisten 

vastavuoroisuus muuttuvissa kaupunkirakenteissa - enteilee uutta aikakautta – ja samaa 

henkii kerätyissä unelmissa toistunut sosiaalityöntekijöiden toive päästä 

vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa heidän arjessaan, yhteisöissään ja asuinalueillaan 

sekä tehdä rakenteellista, sosiaalisia ongelmia ehkäisevää työtä.  

 

Tulevaa enteilee myös helsinkiläisten keskuudessa virinnyt suuri into puolustaa 

kansalaistalojen nykyistä, kaupungin tukemaa toimintaa. Kansalaistalot ovat 

kaupunkikylän sykkivä sydän! Uskon, että laman oloissa niiden toiminta on monelle 

kaupunkilaiselle välttämätön, lama-arkea kannatteleva verkko, joka ehkäisee 

tehokkaasti sosiaali- ja terveyspalvelujen suurkuluttajaksi päätymistä. 

 

 Suomessa väestön valtaosa, yli 78%, asuu tällä hetkellä kaupungeissa tai kaupunkimaisissa 

aluerakenteissa. Suomeen on kehittymässä 5-7 suurehkoa kaupunkikeskittymää, joiden 

merkitys oman alueensa kehityksen veturina ja palvelujen organisoijana tulee olemaan 

merkittävä. Sen lisäksi meillä on noin 20 maakunnallista kaupunkikeskittymää.  

 

 Nykyajan yhteisön ideaalityyppi ei enää ole maalaiskylä. Se, mihin on aina romanttista 

palata muistelemaan kesää ja maitolaituria. Enemmistön asuinyhteisö on ’kaupunkikylä’, 

jolle meillä ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä yleiskäsitettä. Lähiö viittaa yleensä 

muuhun kuin ihmisten muodostamaan paikallisyhteisöön, samoin kaupunginosa tai kortteli. 

 

• Yhteisön merkitystä korostavat myös hyvinvoinnin nykyteoriat. Ne pitävät ihmisen 

subjektiivista kokemusta elämänsä hallinnasta, ja mahdollisuutta tehdä elämäänsä 

koskevia valintoja, yhtä tärkeänä kuin perustarpeiden tyydytystä.  Ihmisen toimintakyky, 

esim. kyky valintojen tekemiseen, ei uusien teorioiden mukaan ole yksilöllinen ominaisuus  

vaan se on yhteisöissä, sosiaalisessa ja kulttuurisessa vuorovaikutuksessa hankittu resurssi. 

Hyvinvointiteorioiden valossa ’Ihmisen Hyvä Elämä’ edellyttää hyvinvointia koskevan 

ajattelun uudistamista siten, että kansalaisilla on selkeä luottamus siihen, että voin pahan 

päivän tullessa selvitä elämääni kohtaavista pulmista. Tämän päämäärän hukannut ja 

pahasti kompuroinut Sote-uudistus ei ole lisännyt kansalaisten luottamusta! 

• Luottamusta tulevaisuuteen vahvistaa ihmisen kokemus siitä, että itsellä on mahdollisuus 

vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Sellaista on esimerkiksi se, että saa osallistua 

kokemustiedollaan sosiaalipalvelujen kehittämiseen ja kokea tulleensa kuulluksi myös 

muiden puolesta.  



  



• Tällä hetkellä kaupungeissa kansalaisten ja ammattilaisten kohtaamista häiritsee 

esimerkiksi manageristinen palvelutoiminnan johtaminen, joka rajaa organisatorisen 

vallan ’ylös’. Dialoginen palvelujen tuotanto edellyttäisi  juuri päinvastaista eli 

neuvottelevaa johtamiskulttuuria ja asiakastyötä tekevien toiminnallisia valtuuksia ja 

vapauksia lisäämällä. Läheskään kaikilla pääkaupunkiseudun sosiaalityön asiantuntijoilla ei 

ole esimerkiksi IT-välineitä, jotka vapauttaisivat alueelliseen ja liikkuvaan työtapaan. 

• Tutkimustiedon valossa luottamuksen rakentaminen Johdon, työntekijöiden ja kansalaisten 

suhteisiin onnistuu parhaiten hallinnollisesti matalissa järjestelmissä ja osapuolten 

neuvottelusuhteita vaalimalla.  

• Toinen merkittävä uhkatekijä on liian monet samanaikaiset muutokset. Suomi tunnetaan 

muutosten ennätysmaana Euroopassa. Muutos ei voi olla päämäärä! Onnistunut muutos 

edellyttää myös pysyvyyttä. Julkista vastuuta ei voida siirtää kansalaisyhteiskunnalle ilman 

sitä, että uusia toimintatapoja on koeteltu ensin käytännön toiminnassa ja tuloksia arvioitu 

huolellisesti. 

• Kun olen paljon matkustanut junilla – olen nähnyt vaunuissa toistuvan tekstin: Saattaen 

vaihdettava! Jos tuo teksti tarkoittaa sitä mitä luulen, saman tahtoisin kirjoittaa uuden 

hyvinvointiyhteiskunnan tekijöille: Siirrytään entisestä uuteen VAIN uutta huolellisesti 

valmistellen ja kokeillen. Ilman tätä vaihetta kaupunkien yhteiskuntarauha voi muuttua 

vaikeasti hallittavaksi. 

• Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta varten tarvitaan arvopohjainen MISSIO, sellainen, 

jonka voimme jakaa kansalaisyhteiskunnan enemmistön kanssa. Toiseksi tarvitaan 

yhteiskunnallista luottamusta vaaliva ja osaamistaan jatkuvalla yhteisoppimisella uudistava 

osaajien tiimi, jolla on aktiiviset suhteet niin tutkimukseen kuin yhteisöihin ja 

kansalaisiinkin. Kolmanneksi, kuntalaisten kokemustiedolla tulee olla oma ja arvostettu 

paikkansa uusissa palveluissa ja aluerakenteissa.  

 

• Hyvät päivien osallistujat, toivotan Helsingin yliopiston ja Sosiaalitieteiden laitoksen 

puolesta antoisia keskusteluja ja innostavia oppimisen hetkiä toistenne seurassa!  


