
 

                                                                                   
SOSIAALISEN PUOLESTA -TORI 17.3.2015 
PÄÄTÖSSANAT   
 
Hyvät ”Sosiaalisen puolesta”  -toritapahtumaan osallistujat! Aurinko on juhlinut tänään kanssamme 
kansainvälistä sosiaalityön päivää. 
Käytän tilaisuuden päätöspuheenvuoron Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn edustajana. 

 
SONet BOTNIA on Pohjanmaan maakuntien alueen monialainen, verkostojen kokoaja ja yhteistyön 
rakentaja sekä vaikuttaja sosiaalisen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja kehittämisessä. Tarkoituksenamme 
on ohjata sosiaalialan kehittämistoimintaa osana valtakunnallista sosiaalialan osaamiskeskusten verkostoa. 
Verkostossa kehitetään eri toimijoiden yhteistyötä, yhteen sovitetaan ja suunnataan voimavaroja 
sosiaalialan, sosiaalityön, sosiaalihuollon asiantuntija- ja erityispalveluiden sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon integraation edistämiseen. 
 
Sosiaalityö, jota juhlimme tänään Sosiaalisen puolesta -teemalla, on käytännön työhön perustuva ammatti 
ja tieteenala, jolla edistetään yhteiskunnallista muutosta ja kehitystä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä 
ihmisten elämänhallintaa ja itsenäistymistä. Sosiaalityön keskiössä ovat vuorovaikutustilanteet ihmisen ja 
hänen ympäristönsä välillä. Välineenä sosiaalityö käyttää sosiaali- ja käyttäytymisteoreettista sekä 
yhteiskunnan järjestelmiä koskevaa tietoa. Sosiaalityön perustana ovat ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden periaatteet. Sosiaalityöntekijät toimivat työskennellessään yhteiskunnan, yksilöiden, 
perheiden ja yhteisöjen muutosagentteina.  
 
MITEN SOSIAALITYÖ TOIMII SOSIAALISEN PUOLESTA NYT JA TULEVAISUUDESSA? 
 
Uusi Sosiaalihuoltolaki tulee vahvistamaan ja selkiyttämään koko sosiaalihuoltoa, mutta myös turvaamaan 
monia niitä työmuotoja, joita kunnissa jo käytetään. Siinä painopiste muuttuu matalan kynnyksen 
palvelujen suuntaan eli palvelujen tarjontaan ennen kuin ongelmat ehtivät kriisiytyä. Vaikka laissa 
huomioidaan erityisesti perheiden ja lasten asiat, siinä myös vahvana yleislakina huomioidaan kaikkien 
ikäryhmien edut ja tarpeet. Lain odotetaan: vahvistavan peruspalveluja, vähentävän korjaavien palvelujen 
tarvetta ja parantavan asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä tiivistävän eri viranomaisten yhteistyötä 
 
Etelä-Pohjanmaan kunnat valmistautuvat myös sote -uudistukseen: Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämiseen on tulossa suuria muutoksia, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulee aikanaan 
voimaan. Muutoksen tavoitteena on muun muassa perusterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen ja 
erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen niin, että kuntalaiset voivat saada tarvitsemansa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut mahdollisimman yhtenäisen palvelujärjestelmän kautta, jolloin asukkaat saisivat 
tasavertaisesti peruspalveluja lähellä asuinpaikkaansa koko maassa. Uudistuva lainsäädäntö tulee 
asettamaan uudenlaisia kehittämistarpeita paitsi monille sosiaalihuollon toimijoille myös laajemmin 
sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle sekä niiden yhteistyölle. Koska kaikki eivät kuitenkaan ole sotea, 
tulee kehittämistyötä toteutettaessa huomioida myös rajapintayhteistyö esimerkiksi sivistystoimen ja TE-
toimen suuntaan aikuissosiaalityön ja ennaltaehkäisevien lapsiperhepalvelujen yhteydessä. Etelä-
Pohjanmaalla jatketaankin tulevan toimikauden aikana myös SONet BOTNIAn toiminnassa yhteistyön 
rakentamista sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen tukemiseksi yhdessä kuntien, sosiaali- ja 
perusturvajohdon, sosiaalihuollon lähijohdon sekä luottamushenkilöiden ja muiden 
kehittämiskumppaneidemme kanssa tarjoamalla erilaisia keskustelufoorumeita asioiden eteenpäin 
viemiseksi.  



Sosiaalityötä kehitetään parhaillaan maakuntamme alueen kunnissa SOS II (SOSIAALISESTI OSALLISEKSI 
SOSIAALITYÖLLÄ)-hankkeessa: 
Etelä-Pohjanmaan kehittämistyön painotukset ovat nousseet kuntien sosiaalityön näkemysten pohjalta. 
Maakunnassamme toteutettavan sosiaalityön kehittämisessä myös asiakkaat on haluttu nostaa aktiivisiksi 
toimijoiksi ammattilaisten rinnalle yhteisiä asioita kehittämään sen sijaan, että palveluja suunniteltaisiin 
ulkokohtaisesti vain viranomais- ja asiantuntijavoimin. 
 
Sosiaalityöstä ja sen erilaisista palveluista tiedotetaan valitettavan harvoin asiallisen positiivisessa 
hengessä, sen sijaan varsinkin raflaavista ylilyönneistä uutisoidaan usein näkyvästi. Median uudeksi 
uutiskriteeriksi näyttääkin nousseen juuri negatiivisuus, joka on tyypillistä myös sosiaalityöstä uutisoitaessa. 
Sosiaalityötä ja sen julkisuuskuvaa pyritään myös kehittämishankkeen tuella avaamaan. Tämä toteutetaan 
siten, että sosiaalityön ja eri viranomaisten toimintaa sekä työskentelymenetelmiä tehdään toinen toisille 
tutuksi, jotta asiakkaiden palvelut olisivat entistä paremmin yhteisesti suunniteltavissa, organisoitavissa ja 
asiakkaiden saatavilla. Kehittämistyöllä pyritään siis vaikuttamaan myös sosiaalityön profiiliin auttamistyön 
yhtenä monipuolisena ja vaikuttavana palveluna! 
 
Entäpä jos sosiaalityöhön toisinaan varsin negatiivisesti liitetyt määreet käännettäisiinkin uudessa 
ajattelussa myönteisiksi? Jos esimerkiksi sosiaalityön ammattilaisten ”kiveen hakatut” asiantuntija-arviot ja 
asiakastyön valmiit työskentelypaketit kyseenalaistettaisiin ja sen sijaan ASIAKKAIDEN OSALLISUUS OMISSA 
ASIOISSA JA KEHITTÄMISTYÖSSÄ nostettaisiin keskiöön muun muassa käytännön työhön yhteiskehittämisen 
ja -tutkimisen keinoin? 
 
Mitä, jos nopeiden byrokraattisten ja kliinisten virastokohtaamisten tai kahdenkeskisten hiljaisten 
keskustelujen ja usein myös hieman paperinmakuisen arkityön sijasta vaikkapa helposti kotiin neljän seinän 
sisälle jättäytyvien asiakkaiden kanssa lähdetäänkin ulos toimistosta KEHITTÄMÄÄN YHDESSÄ AKTIVOIVIA 
JA KUNTOUTTAVIA MENETELMIÄ. Näitä olisi mahdollisuus myös yhdessä mallintaa ja luoda yhdessä sopien 
toiminnallisia arkikäytäntöjä, kuten vaikkapa ryhmätoimintoja myös toisen kunnan asiakastyön käyttöön? 
 
Entäpä sitten, jos palveluviidakkoon eksymisen uhkaa vähennettäisiin ja mekaanisen luukulta toiselle 
ohjaamisen sijasta KESKITYTTÄISIINKIN YHÄ HUOLELLISEMMIN PALVELUPROSESSIEN JA YHTEISTYÖN 
VAHVISTAMISEEN ERI TOIMIJOIDEN VÄLILLÄ. Tällöin palvelupolut selkiytyisivät paremmin myös asiakkaille 
ja monialaiselle verkostotyölle aukenisi vielä nykyistä paremmat toimintaedellytykset käytännön 
sosiaalityössä asioihin paneutumisen ja perehtymisen myötä? 
 
Mitäpä, jos sosiaalityö ja sosiaalityöntekijät eivät enää tyytyisikään vain hiljaa vaikenemaan ja 
myötäelämään asiakkaiden kanssa näiden kohtuuttomia ja vaikeita tilanteita, jotka asiakkuuteen ovat olleet 
johtamassa. Ja tämän sijasta vaitiolovelvollisuuden puitteissa yhdessä asiakkaiden kanssa nostettaisiinkin 
esille epäkohtia muun muassa etuusjärjestelmien toimimattomuutta ja vaikkapa asumiseen liittyviä 
elinolosuhteisen puutteita systemaattisesti, niistä puhuen ja kirjoittaen RAKENTEELLISEN SOSIAALITYÖN 
KEINOIN? 
 
Jos edellä kuvatut vaihtoehtoiset tavat kuvata sosiaalityötä mediassakin usein esiintyvien negatiivisten 
määritelmien sijaan kuulostivat mielestäsi kannatettavilta, voit olla huojentunut, sillä juuri näiden sisältöjen 
kehittämiseen on sitouduttu sosiaalityön kehittämisessä myös Etelä-Pohjanmaalla yhä laadukkaimpien 
sosiaalipalvelujen tarjoamiseksi! 
Esimerkiksi edellä mainittua rakenteellista sosiaalityötä on Etelä-Pohjanmaalla kehitetty ammattilaisille 
suunnatussa työpajakokonaisuudessa: 
kyse on hyvinvoinnin edistämisestä ja ongelmien ehkäisystä, asiakas- ja yhteisötyöstä saatujen tietojen 
keräämisestä ja niiden viemisestä kunnassa tapahtuvaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ja sisältyypä 
rakenteelliseen sosiaalityöhön myös tutkimuksellisen tiedon tuottaminen, jonka avulla saadaan tietoa 
edelleen kehittää sosiaalihuollon sisältöä sekä kohdentaa toimenpiteitä vaikuttavasti. 
 



Sosiaalityöstä on tärkeä puhua ja uutisoida auttamistyön palveluna ja korostaa ihmisten mahdollisuuksia 
pärjätä ja selvitä huolimatta siitä, että elämään voi mahtua vaiheita, joissa tarvitaan vaikkapa sosiaalityön 
erilaisia palveluja ja ammattilaista rinnalla kulkijaksi. Kansainvälisenä sosiaalityön päivänä päättäjien, 
ammattilaisten ja kehittäjien on hyvä pohtia ja muistaa, että nykyajan yhteiskunnassa jos missä on hyvin 
sattumanvaraista se, kummalla puolella pöytää sattuu istumaan: näinä aikoina voidaan erilaisen tilapäisen 
taloudellisen tai vaikkapa psykososiaalisen tuen ja avun varaan eri syistä pudota melko yllättäenkin 
turvaverkkojen pettäessä. On hyvä asettautua miettimään myös vaikkapa sitä, millaisia arvokkuuden 
kokemuksia näissä kohtaamistilanteissa omalla ammattitoiminnallaan tarjoaa vaikkapa vastentahtoisesti 
sosiaalipalveluihin suhtautuvalle ahdistuneelle nuorelle, asunnottomalle päihdekäyttäjälle tai yksin kotona 
asuvalle ammattilaisten avun varassa elävälle muistisairaalle ikäihmiselle. Sosiaalialan eri tehtävissä 
toimivien on hyvä myös pohtia ja omalla toiminnallaan pyrkiä turvaamaan lähipalvelujen säilyminen ja 
panostaa siihen, miten etääntyvä apu saadaan erilaisten kunta-ja palvelurakenneuudistusten 
myllerryksessä asiakkaiden äärelle ja miten vaikkapa verkostoyhteistyön mahdollisuuksia voidaan tässä 
hyödyntää? 
 
On eri asia tukea ja kannatella, kuin vetäytyä teknisyyden ja tehokkuuden taakse tai harjoittaa hyvin 
muodollista ja pidättäytyvää asiakaspapereihin nojautuvaa työskentelytapaa. SONet BOTNIA on ollut 
mukana työstämässä EP:n hyvinvointikatsaus 2014- verkkojulkaisua, jonka perusteella selkeä nuorten 
aikuisten viesti hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujen kehittäjille on seuraava. Tarvitaan: 

 sopivasti rajoja ja raameja- selkeyttä ja kuntalaiset/asiakkaat/nuoret huomioivaa opastusta 
etuusviidakkoon 

 jalkautuvaa työtä ja kiireetöntä kohtaamista 

 henkilökohtaista palvelua ja monipuolisia matalan kynnyksen paikkoja (mm. erilaisia aputoimistoja) 

 sähköisiä palveluja sopivasti, mutta selkeästi arkikielellä ohjeistettuna 
 

Uskoakseni nämä, vaikkakin nuorten ja nuorten aikuisten sanoittamina edellä ilmaistut toiveet voisivat olla 
yleisestikin myös sosiaalityössä korostettavia sisältöjä!  
 
KIITOS järjestäjien puolesta, kun tulit paikalle osallistumaan, kuulemaan ja vaikuttamaan sosiaalisen 
puolesta -tapahtumaan! 
 
kehittämissuunnittelija  
Anne Saarijärvi 
SONet BOTNIA 
 


