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On oltava meri (Nâzim Hikmet)  
Meren yllä monenvärinen pilvi,  
meren peilissä hopeainen laiva,  
aalloissa keltainen kala,  
pohjalla sininen levä,  
rannalla alaston mies 
ajatuksissaan.  
 
Olisinko pilvi tai kenties laiva,  
olisinko kala tai kenties levä?  
 
Ei sitä, ei tätä, oi poikani, ei,  
on oltava meri kaikkineen,  
pilvineen ja laivoineen,  
kaloineen ja levineen. 



Joitakin yhdessä teon näkymiä 

Uudempia 
• Integraatio (mm. sote uudistuksen peruskivi) 
• Rajanpinnan ylittäminen (perusfraasi?) 
• Yhdyspinta  (erottaa vai yhdistää) 

 
Olleempia 
• Yhteistyö 
• Yhteen tekeminen 
• Yhdessä tekeminen 



Osmoosista 

• Osmoosilla tarkoitetaan veden kulkemista 
diffuusiolla ns. puoliläpäisevän kalvon läpi. 
(Puoliläpäisevä kalvo päästää vain riittävän pieniä 
molekyylejä, kuten vettä lävitseen.) 

• Vesi pyrkii tasoittamaan puoliläpäisevän kalvon 
eri puolilla olevia pitoisuuseroja siirtyen sille 
puolelle kalvoa, jossa vesipitoisuus on pienempi 
eli veteen liuenneiden aineiden pitoisuus 
(konsentraatio) on suurempi. 





Miten/missä sosiaalinen nähdään 
Allardt: hyvinvoinnin ulottuvuudet  (1976) 

Rauhalan (esim. 1973) mukaan ihminen on 
• kehollinen,  
• tajunnallinen ja  
• situationaalinen  
eli elämäntilanteeseensa kietoutunut olento.  

Ihmisen eri olemisenpuolet ovat toisiinsa 
palautumattomia ja tekevät ihmisestä ainutlaatuisen. 

Ihminen tulee parhaiten ymmärretyksi ja autetuksi 
hänen maailmasuhteidensa pohjalta. 

Käsitteenä sosiaalinen tarkoittaa yhteisöä tai yhteiskuntaelämää koskevaa tai sen piirissä esiintyvää, 
yhteiskunnallista. Ihmisten elämisen tasolla se merkitsee yhteisöön sopeutuvaa ja yhteiskuntaelämään sopivaa 
ja toimintana yhteishyvää tarkoittavaa ja ihmisiä auttavaa. Lyhyesti sanottuna sosiaalisessa on kyse ihmisten 
luomista yhteiskunnallisista ja vastavuoroisista suhteista, jotka todellistuvat  yhteiskuntajärjestyksen 
muodostamissa puitteissa. (Anneli Pohjola 2016) 

”Näistä tekijöistä rakentuu ainutkertainen tilanne, joka voi yksilön ja hänen ympäristönsä kannalta olla enemmän tai 
vähemmän suotuisa. Situationaalinen säätöpiiri ihmisen kokonaisen olemisen dynamiikkana muotoutuu näiden 
olemispuolten välisissä vuorovaikutussuhteissa, jotka eivät ole yksisuuntaisen kausaalisia tai determinoivia. Asian 
voi nähdä pikemminkin vastavuoroisena mahdollistamisena: ihmisen olemisulottuvuudet mahdollistavat toinen 
toisensa ja toteutuvat ainoastaan tässä yhteispelissä. ” (http://filosofia.fi/node/7195)  

Having (~ varallisuus)  

Being (~ itsensä toteuttaminen)  Loving (~ myönteinen vuorovaikutus)  

http://filosofia.fi/node/7195


Sosiaalisen ohentuminen ja uusi 
tuleminen (Pohjola 2016) 

• Sosiaalisen käsite sekä sosiaalisen toiminta-alueen asema 
muuttuvat ja jäsentyvät uudella tavalla 
yhteiskunnassamme. 

• Sosiaalisen ohenemista on havaittavissa myös 
yhteiskuntapolitiikassa. Selvimmin tämä erottuu 
sosiaalipolitiikan käsitteen eroosiossa.  

• Sosiaalinen on alkanut kadota ”hyvinvointi- ja terveys” -
ilmaisujen lisääntyessä ja hyvinvoinnillakin tarkoitetaan 
yhä useammin terveydellisiä asioita. 

• Sosiaalista kaventaa myös ihmisten elämänpiiriin liittyvien 
ilmiöiden pedagogisoituminen.  

•  Lisäksi sosiaalista supistavana juonteena erottuu 
yhteiskunnallisten toimintojen juridisoituminen.  
 



Diffundoituminen 

• Mikä on sosiaalisen (vesi) olennaisin 
diffundoitumisen pari 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio 
– Fundamentti 
– Perusteltu ja tavoiteltava 
– Toteutettu, ainakin hallinnollisesti 

• Elämäntilanne -tarkastelussa sosiaalihuolto 
usein liittyy muihin kuntapolitiikan 
toimintoihin kuin terveydenhuoltoon 



Osamoosivoima sovellus 
• Osmoosivoima on uusiutuva energianlähde, jossa 

hyödynnetään meriveden ja makean veden välistä 
suolaisuuseroa.  

• Osmoosivoimala perustuu puoliläpäisevään 
osmoosikalvoon, joka päästää läpi vettä, mutta pysäyttää 
meriveden suolaionit.  

• Osmoosivoimalassa makea vesi kohtaa suolaisen veden 
osmoosikalvon läpi, jolloin vesimolekyylien kokonaisvirtaus 
suuntautuu kalvon makean veden puolelta suolaisen veden 
puolelle laimentaen suolaisen veden suolapitoisuutta. 
Kalvon avulla osmoosista saadaan talteen osmoosin 
synnyttämän paine-eron energia. 
 

Toisiko osmoosi sosiaaliselle paine-eron energiaa? 



Yhdessä tekemisen paradigmaa ? 

• Sosiaalisen kiinnittyminen elämäntilanteen 
mukaiseen alustaan 

• Elämäntilanne raamittaa yhdessä tekemisen 
tahot, kumppanit, … 

• Hallinnollisen palvelurakenteen tai 
professioiden  aseman ennakoinnin ongelma? 

• Sosiaalinen ja terveydellinen;  
kriittinen analyysi ja/vai kohtalon yhteys 



Tulevan yhdessä tekeminen 

Ammatillinen 
haltuunotto 

Tieto / tiede 
perustaisuus 

Yhteisen 
orientaatio 

Elämäntilanne 
lähtöisyys 

Miten tähän soveltuu osmoosin ajatus:   
sosiaalinen ei liukene tai laimene … ”tasoittaa”? 



”Sote-Suomi – Kunnat, maakunnat ja 
alueista riippumaton tulevaisuus” 

• Elämäntilanne toteutuu tai paremminkin tulee 
todeksi kunnassa, maakunnassa, alueella, … 

• Kun sosiaalityön ja sosiaalisen maantiedeyhteys 
vahvistuu, mikä on sosiaalityön tehtävä ja rooli? 

• Miten ymmärrys sosiaalisesta kantaa 
maantieteen sisällä? 

• Mitä on kaupungistuminen trendinä? 
• Mitä yhdessä tekeminen tässä ajatuksessa 

edellyttää sosiaalityön tietopohjalta, 
koulutukselta … ? 
 
 



Väestöllinen aluerakenne 

Väestön sijoittuminen Seinäjoelta 
YKR 250-ruutuaineisto 2015 

Yli 75 km 
192 586 
100% 

75 Km 
192 000 

97% 

50 Km 
140 000  

71% 

25 Km 
82 000  
42% 

Väestömuutos  (%) 
2015 -2040 

Saavutettavuus Seinäjoki - 60 min 



Kiitos! 
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