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Tutkielmassa perehdytään suomalaisen sosiaalityön valtateoreettiseen tarkasteluun  
osana eurooppalaisen yhteiskuntakontrollin syntyä. Valtaa lähestytään potentiaalisena, 
dispositionaalisena ja ihmistenvälisiin suhteisiin viittaavana käsitteenä. Koska 
kyseessä on sosiaalityön valtatarkastelua käsittelevä tutkielma, valtaa tarkastellaan 
pääosin järjestelmätasolla. Tutkielmassa luodaan katsaus sosiaalityön vallan 
kehittymiseen ja pyritään hahmottamaan sen tulevaisuutta esittämällä kymmenen 
osittain vaihtoehtoista osittain  päällekkäistä johtolankaa sosiaalityön valtaan. 
Sosiaalityötä pidetään osana valtion pyrkimystä säilyttää legitiimi yksinoikeus 
fyysiseen väkivaltaan. Sosiaalityö toimii osana yhteiskunnan sosialisaatiokoneistoa, 
vallitsevan yhteiskunnallisen regiimin puitteissa ja uusintajana. 

Tutkimuksen kohteena on sosiaalityön valta ja valtateoriat sekä niiden 
reflektiot suomalaiseen yhteiskuntaan. Tutkimuksessa tarkastellaan behavioraalisia 
vallan määrittelyjä, Weberin byrokratiateoriaa, Foucault�n käsityksiä 
yhteiskunnallisen vallan kehityksestä, 1960-luvun sosiaalipolitiikkaa koskevaa 
keskustelua, uusvasemmistolaista Althusserin postmodernia valtakäsitystä ja Hirschin 
turvavaltiohahmotelmaa, Luhmanin systeemiteoriaa ja uusliberalismia 
yhteiskunnallisena ilmiönä sekä näiden vaikutusta sosiaalityön valtaan. Tarkastelun 
apuna ja aineistona toimivat viralliset tilastot, sosiaalihuoltolaki, sosiaalityön 
historiankirjoitus, Sosiaali- ja terveysministeriön viimeaikaiset sosiaalityötä 
käsittelevät julkaisut sekä muut ajankohtaiset sosiaalityötä koskevat kirjoitukset. Työ 
ei jakaudu erilliseen teoria- ja käsittelyosioon, vaan läpi työn teorioita reflektoidaan 
nyky-yhteiskuntaan. 

Mikäli politiikan tutkimus nähdään vallan muodostumista ja 
jakautumista tutkivana tieteenalana, on sosiaalialan vallankäyttö politiikan 
tutkimuksen kohteena laiminlyöty toistuvasti. Sosiaalityössä valta kohdistuu suoraan 
kansalaisiin ja se säätelee sekä toteuttaa monia merkittäviä poliittisia prosesseja. 
Sosiaalityö toimii merkittävässä osassa oikeutettaessa yhteiskunnan toimintamalleja. 
Ilman sitä markkinoituva kapitalistinen yhteiskunta olisi mahdoton. Sosiaalityön 
keinoin yksilöitä pidetään osana yhteiskuntaa ja estetään muodostamasta vaarallisia 
massoja: sosialisoidaan väestöä. Sosiaalityöntekijä on tahdostaan riippumatta, mikäli 
hän haluaa auttaa asiakastaan, rakentamassa  yhteiskunnan yksilöiviä rakenteita. 
Sosiaalityön vallan kenttä on muuttumassa uusien julkishallinnollisten mallien myötä. 
Valta on siirtymässä kielipelistä toiseen. Samaan aikaan sosiaalityö pyrkii 
vakiinnuttamaan asemaansa professiona. Tämä tulee olemaan hankalaa. Sosiaalityön 
perusteita muokatessa tulisi varmistua siitä, ettei valta hautaudu 
tuloksellisuuskeskusteluun (taloudellisten välttämättömyyksien) alle. Sillä tällöin on 
mahdollista, että vallasta puhuminen muutu mahdottomaksi.  
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1. Aluksi 
1.1. Massojen pelko 
 

Massojen pelko on käsite, joka on kiehtonut minua jo useamman vuoden. Kuulin sen 

luennolla, jonka nimeä tai tarkempaa sisältö en enää muista. Tutkielmaa 

kirjoittaessani se on pelotellut mielessäni. En kuitenkaan muistanut edes kenen 

muotoilusta oli kyse ja olin liian häveliäs tai laiska vaivatakseni luennoitsijaa 

kysymyksillä. Tutkielman laatimisen viime metreillä törmäsin kuitenkin uudestaan 

käsitteeseen. Sen takaa löytyi Baruch Spinoza.   

1600-luvulla Spinoza kirjoitti, ettei politiikan teorian tule lähteä 

liikkeelle pyhimyksistä vaan tavallisista ihmisistä - ihmisistä joilla on tunteet 

(passiot). Ihmisten tunteet eivät ole vain satunnaisia vikoja, jotka voidaan suodattaa 

pois. Tunteita täytyy ymmärtää ei kritisoida ja inhota. Spinoza ei pelkistänyt massojen 

olemassaoloa ainoastaan osaksi valtion toimintaa, vaan etsi syitä ja selityksiä 

massojen liikehdinälle.   Yhteiskunnan valtasuhteiden kannalta pelko muodostuu 

Spinozan ajattelussa erityisen merkittäväksi tekijäksi. Pelko voidaan nähdä 

merkittävänä tekijänä kaikessa yhteiskunnallisessa ja sosiaalipoliittisessa 

keskustelussa.  Spinoza puhuu massojen pelosta. Massojen pelolla on kaksi puolta: 

subjektiivinen ja objektiivinen. Sillä tarkoitetaan ensinnäkin pelkoa, jota massat 

tuntevat esimerkiksi toimeentulon jatkuvuudesta ja toiseksi massojen herättämää 

pelkoa yhteiskunnan parempiosaisissa. (Lahtinen 2006, 137, Lahtinen 2006 [www-

dokumentti], Sjunnesson 1997, [www-dokumentti] ja Balibar 1994, 5).  

Sosiaalityö on yksi yhteiskunnan kontrollipolitiikan keinoista. Se on 

vallankäyttöä, jolla pyritään säilyttämään yhteiskunta rauha; estämään massojen pelko 

ja niiden aiheuttama levottomuus. Sanalla sanoen sosiaalityö on osa valtion 

sosiaalistamiskoneistoa. Sosiaalityön historia kietoutuu liberalismiin ja väestön tai 

massojen syntyyn. Pauperismin1 pelko sai uudet mittasuhteet 1700 - 1800 - lukujen 

teollistuvassa Euroopassa. Pauperismin poistamiseksi ja estämiseksi kehittyi 

monenlaisia tekniikoita, joiden tarkoituksena oli vähentää massojen pelkoa ja taata 

heille tiettyjä perusoikeuksia ja samalla ylläpitää yhteiskunta rauhaa.  

Sosiaalityö eroaa esimerkiksi poliisin työstä siten, että siinä massojen 

pelko ja ihmisten tunteet otetaan lähtökohtaisesti vakavasti. Sosiaalityössä liikkeelle 

                                                
1 Pauperismilla tarkoitetaan köyhyyttä ja kurjuutta sosiaalisena ilmiönä. Englannissa sanalla on 
tarkempi merkitys. Viktoriaanisella ajalla pauperilla tarkoitettiin, toisen luokan kansalaista, jolta oli 
evätty suurin osa kansalaisoikeuksia ja heidät oli suljettu workhouseihin (Marshall 1975, 26). 
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lähdetään tavallisesta ihmisestä. Tosin usein samalla tavoin kuin Spinozakin teki, 

tunteita ymmärretään viisaiden näkökulmasta (Sjunnesson 1997 [www-dokumentti]). 

Vaikka sosiaalityö nykyään Suomessa pohjaakin subjektiivisille oikeuksille on siihen 

sisäänrakennettuna arvottava luokittelu massoihin ja niitä pelkääviin. Tätä luokittelua 

ja sen ongelmallista suhdetta liberalismiin on teoretisoitu viimeisien vuosisatojen 

aikana runsaasti.  Tämä työ liikkuu pelon alueella historian, teorian, käytännön ja 

lainsäädännön avulla.  

   

1.2. Johdanto 
�All conclusions of power can be tested against generally acceptable historical 

evidence and most of them against every day observation and uncomplicated common sense. It will 
help however, to have the basic facts of power in mind at outset and thus to proceed with a clear view 
of its essential character - its anatomy�.2 (Galbraith 1986, 212.) 
 

Aion työssäni käsitellä sosiaalityöntekijöiden ja yleisemmin sosiaalihuollon valtaa. 

Kiinnostuin aihepiiristä jo tehdessäni kandin työtäni, joka käsitteli lääkäreiden valtaa. 

On mielenkiintoista, että valtio-opin alalla näiden ryhmien tutkiminen on ollut varsin 

vähäistä, vaikka molemmat ryhmät ovat, ainakin Suomessa, perustavanlaatuisia 

valtiollisia ja vallallisia instituutioita. Erityisesti sosiaalityöntekijät ovat merkittävä 

linkki poliitikkojen ja kansalaisten välillä. Osuvasti heidän onkin todettu olevan 

käytännön sosiaalipoliitikkoja. Sosiaalityö ulottaa yhteiskunnan valtarakenteet yksilön 

yksityiselle alueelle, perheen piiriin. Sosiaalihuollon vallan käyttö on merkittävää 

myös yhteiskunnan tuottamattomissa osissa: lapsien, vanhusten, vammaisten sairaiden 

ja päihdeongelmaisten parissa. Näiden ryhmien saama huomio politiikan 

tutkimuksessa onkin varsin vaatimaton.  

Työssä pyritään hahmottamaan laajasti sosiaalityön valtaa ja sen 

ammattilaisten valta-asemaa. Työ on luonteeltaan teoreettisdeskriptiivinen. 

Sosiaalityön valtaa pyritään kuvailemaan useasta eri teoreettisesta näkökulmasta 

sosiaalisesti rakentuvana ja muuttuvana ilmiönä.  Aineistonani toimii 

sosiaalihuoltolaki, sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut, viralliset tilastot, 

Tampereen kaupungin tiedotteet,  julkinen keskustelu sekä eri aikojen valta- ja 

sosiaalipoliittiset teoriat. Aiheen laajuuden ja luonteen takia työtä ei ole jaettu 

                                                
2 Kaikki johtopäätökset vallasta voidaan testata yleisesti hyväksyttyä historiallista todistusaineistoa 
vasten. Lähes kaikki niistä voidaan koettaa arkipäiväisellä tarkkailulla ja yksinkertaisella 
maalaisjärjellä. Kuitenkin, aluksi on suurta apua mikäli ymmärtää vallan peruskäsitteistön, jonka avulla 
voi muodostaa kirkkaan kuvan sen olemuksellisesta luonteesta - sen anatomiasta (Käännös oma).   
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varsinaiseksi teoriaosuudeksi ja käsittelyosioksi. Koko työn ajan oli kyse historian, 

tilastojen, teorioiden tai julkaisuiden analyysistä pyrin reflektoiden hahmottamaan 

nykyistä sosiaalityön vallankenttää. Tämä on tehnyt kirjoittamisesta haasteellista ja 

mielenkiintoista.  

Työ ei rakennu myöskään orjallisen kronologisesti. Työn ensimmäisien 

lukujen jälkeen olen kuitenkin pyrkinyt luomaan tarkasteluun myös ajallisen kaaren 

suomalaisen sosiaalisen työn alkuajoista aina nykypäivään saakka. Valitsemani 

lähestymistapa vaatii myös lukijalta aktiivista lähestymistä tekstiin. Toivottavasti se 

tarjoaa ajatuspolkujen alkuja sekä oivaltamisen ja asioiden keskinäisten 

harmaansävyjen havaitsemisen tunteita. Työni ensisijainen tehtävä on herättää 

keskustelua varsin vaietusta ja epämuodikkaasta aiheesta. Aiheeseen on pureutunut 

oikeastaan vain feministinen tutkimus, joka tässä työssä rajataan johtolankojen 

ulkopuolelle. 

Aiheeni on ajankohtainen monessakin mielessä. Pohjoismaissa on viime 

vuosina tutkittu paljon valtaa suurissa valtatutkimusprojekteissa. Suomessa 

kyseisenlainen yhteiskunnan eri sektoreiden valta-analyysi on vasta aluillaan. Vallan 

tutkiminen ja sen eri lähestymistapojen kartoittaminen on nähty tarpeelliseksi 

aikamme muuttuvassa yhteiskunnassa. Vaikka hyvinvointivaltiot eivät varmasti 

olekaan täysin häviämässä ja kansallisvaltioiden juuret katkeamassa, on tämän hetken 

yhteiskunnissa jotain, joka pakottaa katsomaan integroituvaa, terrorismia (massoja) 

pelkäävää, markkinoituvaa Eurooppaamme ja Suomea uudessa valossa. Tämä kehitys 

houkuttelee tarkastelemaan myös sosiaalityötä muuttuvana ilmiönä, jossa vallan tai 

valtateorioiden yleiset muutostendenssit ovat nähtävissä: osana yhteiskuntakontrollin 

moninaista historiaa. Sosiaali- ja terveysministeriön Konstikas sosiaalityö 

selvityksessä (2005) todetaan, että yhteiskunnallinen muutos, tietoyhteiskunnan 

esiinmarssi, globalisaation tuomat epävarmuudet ja elämisen mallien 

monimuotoistuminen haastavat sosiaalityön uudenlaiseen, joustavaan ja 

muuntelukykyiseen osaamiseen. Tämä muutos haastaa meidät politiikan tutkijat 

hahmottamaan valtarakenteiden muutosta. Professioiden voimistumiseen tähtäävät 

tieteet, jollaiseksi sosiaalityökin pyrkii, varsinkin nyt kun sosiaalityöntekijän 

koulutuksen saaneet valtaavat oppituoleja, eivät välttämättä pohdi kriittisesti omia 

toimintamallejaan sisältäpäin. Politiikan tutkimuksen on asetuttava tavallisen tuntevan 

ihmisen tasolle ja tarkasteltava omia lähtökohtiaan uudelleen: päästävä eroon sitä 

edelleen vaivaavasta sektoriajattelusta. 
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Jokainen käsittelyluku tarjoaa yhden tai kaksi johtolankaa suomalaisen 

sosiaalityön valtateoreettiseen tarkasteluun sekä sen reflektiota. Ensimmäisessä 

käsittelyluvussa tutustutaan Lukesin valtateoriaan. Sitä seuraavassa kolmannessa 

luvussa perehdytään erityisesti vallan ensimmäiseen ja toiseen dimensioon eli 

behavioraaliseen valtateoriaan. Luvussa pyritään hahmottamaan sosiaalityön 

lainsäädännön kautta sosiaalityön vallan pinnallisia rakenteita. Luvun alussa ei vielä 

pohdita niinkään sosiaalityön valtaa rakenteellisena ajallisesti muuttuvana ilmiönä, 

vaan pyritään saamaan siitä ote tässä ja nyt. Luvun keskiössä ovat vallan 

(behavioraalisen) tutkimuksen peruskäsitteet kuten valtaresurssit ja vallan lajit. 

Luvussa pyritään myös vastaamaan kysymykseen mikä on sosiaalityöntekijä. 

Sosiaalisektoriin pyritään saamaan otetta myös tilastojen avulla. Neljännessä luvussa 

pohditaan sosiaalityön valtaa kolmen valtakeskustelulle tärkeän käsitteen: 

auktoriteetin, asiantuntijuuden ja profession kautta. Luvussa pyritään hahmottamaan 

sosiaalityön paikkaa ammattien joukossa ja pohtimaan sosiaalityöntekijöiden 

ammatilliseen positioon perustuvaa yhteiskunnallista valta-asemaa sekä sen 

legitimointia. 

Viidennessä luvussa vaihdetaan näkökulmaa historiallisteoreettiseksi. 

Luvun tarkoituksena on pohtia sosiaalityön syntyä osana Euroopan poliittista, 

henkistä ja taloudellista murrosta. Suomalainen sosiaalityön synty näyttäytyy osana 

liberaalikapitalismin syntyä. Pauperismista muodostui 1700-1800-luvuilla niin 

teoreettinen kuin käytännöllinenkin ongelma, jota pyrittiin ratkomaan uusilla 

hallinnollisilla tekniikoilla, lainsäädännöllä ja kontrollilla. Tämä luku on ehdottomasti 

työn haastavin ja toivottavasti se tavoittaa joitain sosiaalityön vallan muotoutumiseen 

vaikuttaneita prosesseja. 

  Kuudennessa luvussa siirrytään vallan kolmanteen dimensioon ja 

pohditaan neljännen mahdollisuutta. Foucault�n valtakäsitykset ovat herättäneet 

paljon keskustelua eivätkä, ne ole kaikilta osin yleisesti hyväksyttyjä. Tämän vuoksi 

tarkastelen Lukesin kritiikkiä Foucault�a kohtaan. Kritiikin jälkeen hahmotetaan 

Foucault�n käsitystä vallasta. Erityisesti pohditaan sosiaalityötä tutkintona ja 

kurivaltana sekä inhimillisyyden suhdetta rankaisemiseen. Reflektiona nykyiseen 

sosiaalityöhän verrataan sosiaalityön etiikan ja inhimillisen rangaistuksen periaatteita. 

Luvussa pyritään hahmottamaan Foucault�n avulla sosiaalityön vallan kehittymistä 

pakkovallasta kohti tuottavaa valtaa. 
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Seitsemännessä luvussa sosiaalityötä tarkastellaan osana byrokratiaa. 

Tarkastelunlähtökohtana on weberiläinen teoria. Kahdeksannessa luvussa siirrytään 

hyvinvointivaltiolliseen tarkasteluun. Hyvinvointivaltion muotoutuminen on ollut 

sosiaalityölle kenties 1800-luvun muutoksien jälkeen suurin mullistus. Sosiaalityöstä 

tuli koko kansaa koskeva instituutio. Hyvinvointivaltion syntyä tarkastellaan kahden 

klassikon, Marshallin ja Kuusen, tekstien kautta. 

Yhdeksännessä luvussa tartutaan uusvasemmistolaisiin valta- ja 

yhteiskunta teorioihin. Sosiaalityötä tarkastellaan osana kapitalistista valtiokoneistoa. 

Oppaina toimivat Althusser ja Hirsch. Uusvasemmistolainen yhteiskunta teoria syntyi 

ainakin osittain vasta iskuna holhousvaltiolle ja behavioraaliselle 

yhteiskuntapolitiikalle. Se leimasi  hyvinvointivaltion holhoavaksi aivopesukoneeksi. 

Kun hyvinvointivaltio kriisiytyi 1990-luvulle tultaessa ja poliittinen ilma piiri sekä 

tieteen paradigmat olivat murroksessa, Luhmannin muotoilemasta systeemiteoriasta 

tuli vaihtoehto aikaisemmille teorioille.  

Kymmenennessä luvussa siirrytään, väitän, nykyhetken merkittävimmän 

yhteiskunnallisen ilmiön pariin: poliittisen ja sosiaalisen alueen kutistumiseen 

taloudellisen alueen laajetessa. Luvussa kuvaillaan uusliberalismin vaikutuksia 

yhteiskunnan valtarakenteisiin ja pohditaan kuinka uusi julkishallinto ja uusi vallan 

kieli muuttavat myös sosiaalityön vallan luonnetta. Tässä luvussa tarkastellaan ilmiötä 

sekä yleisellä tasolla että havainnollistetaan sitä esimerkein. Esimerkkinä toimii 

kotikuntani Tampere, joka on edelläkävijä uuden julkishallinnon mallien 

implementoijana. Luvussa luodaan myös lyhyt katsaus Sosiaali- ja terveysministeriön 

visioon sosiaalihuollon suunnasta. Jokaisen luvun lopuksi tehdään lyhyt yhteenveto 

sen tarjoamasta näkökulmasta. Lopuksi pohditaan sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön 

asemaa aikamme yhteiskunnassa ja valtatarkastelun kohteena. 

 

1.3. Tutkimusongelma 

 

Tutkimusongelmani on vallan yksinkertainen, mikä tekee siitä monimutkaisen: 

Sosiaalityön valta ja kuinka tarkastella sitä? Se jakautuu useaksi alakysymykseksi 

joihin kaikkiin etsitään vastausta koko tutkielman ajan. Ensinnäkin on hahmotettava 

mitä on valta. Tämä kysymys on politiikan tutkimuksen vaikeimpia, siksi hahmottelen 

vastausta siihen tutkielman alussa oppikirjamaisesti ja tutkielman edetessä praktisesti 

reflektoimalla erilaisia valtakäsityksiä sosiaalityöhön. Toiseksi on hahmotettava mitä 



 

 6

on sosiaalityö ja mikä tai kuka on sosiaalityöntekijä. Tämä on tehtävä politiikan 

tutkimuksen perspektiivistä käsin sillä haluamme saada vastauksia 

pääkysymykseemme. Kolmanneksi joudumme pohtimaan sosiaalityöntekijän asemaa 

yhteiskunnassa. Neljänneksi pyritään  hahmottamaan sosiaalityön kehittymistä ajassa 

ja tarkastellaan sitä osana valtion tavoitetta säilyttää legitiimi monopoli väkivaltaan. 

Näiden tekijöiden kautta voidaan hahmottaa sosiaalityön vallan ilmiöitä osana 

pyrkimystä pitää massojen pelon molemmat puolet siedettävällä tasolla.  

Sosiaalityöntekijöiden ja heidän edeltäjiensä on katsottu olevan 

hyvinvointityöläisiä, holhoajia, tuottavuuden edistäjiä, voimaannuttavia 

muutostyöntekijöitä ja paljon muuta. Tämän vuoksi sosiaalityöntekijöiden valtaa 

hahmotettaessa joudutaan pohtimaan myös julkisen hallinnon, hyvinvointivaltion, 

hoivavaltion, turvavaltion ja markkinavaltion perusteita. Vastauksia 

tutkimusongelmaan etsittäessä ajaudutaan pohtimaan sosiaalityön funktiota. 

Sosiaalityön tekijöiden tehtävänä voidaan nähdä ainakin sosialisaation 

edesauttaminen sekä yhteiskunnan tuottavuuden ja vakauden takaaminen. Niinpä kun 

hahmotetaan sosiaalityön valtaa, tutkitaan samalla yhteiskunnallista kontrollia ja sen 

historiaa. Joudutaan myös kysymään, kuinka sosiaalityön avulla luodaan ja 

vahvistetaan vallitsevia totuus ja arvokäsityksiä sekä normaalistetaan kansaa. Koska 

vallassa pohjimmiltaan on kyse intressikonflikteista, työn edetessä täytyy myös pohtia 

sosiaalityön intressejä. 

Tarkastelussa pysyn pääasiassa järjestelmätasolla. Tämä siitä johtuen, 

että sosiaalityöntekijän toimintatila on tiukkaan rajattu ja sen määrittymisessä 

tilalliset, ajalliset, ekonomiset ja lainsäädännölliset tekijät osoittautuvat niin 

rajoittaviksi, että niiden tarkastelun tärkeys korostui tutkimusprosessin edetessä.  

Tämä on erityisen mielenkiintoista koska sosiaalityön työnkuva on epämääräinen ja 

hahmottumaton. 
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2. Mitä on valta? 

 
�Kun aletaan puhua vallasta, alkaa varovaisuus ja hermostuneisuus. Ihokarvat 

nousevat hieman pystyyn kuullakseen ja tunteakseen paremmin, mitä puheen asiasisällön ja 
keskustelijoiden julkilausuttujen pyrkimyksien ympärillä tapahtuu (Välimäki 1992, 9).� 
 

 

Vallan käsite on niitä käsitteitä, joista puhuttaessa ja joita määriteltäessä ollaan aina 

tekemisissä politiikan kanssa. Vallan käsite on poliittinen ja politisoiva. Siitä käydään 

loputonta keskustelua. Keskusteluun osallistumalla osallistuu tahtomattaankin 

politiikkaan (Lukes 1974, 26). Tästä kertoo mm. se, että politiikka on pyritty 

määrittelemään vallan avulla. Laswell ja Abraham ovat määritelleet politiikan 

tutkimuksen vallan muotoutumista ja jakaantumista tutkivaksi tieteenalaksi 

(Paloheimo & Wiberg, 1997, 51). Politiikan määritteleminen ei ole tämän tutkielman 

tehtävä, mutta tämä esimerkki osoittaa vallan käsitteen tärkeyden politiikan 

tutkimukselle. Tämän tutkimuksen asetelma on käsitteellisesti politiikan tutkimuksen 

ominta aluetta. 

Vaikka valta nähdäänkin yhä useammin käsitteenä, joka ei rajoitu 

julkisen alueelle, usein sen politologinen tutkimus (valtio-opillinen tutkimus) 

painottuu sille. Aristoteleesta lähtien viimeaikoihin asti politiikan tutkimuksen 

omimpana alueena on nähty juuri julkinen alue (Dahl 1971, 16-17). Yksityinen on 

jäänyt harmaaksi alueeksi. Tämä on luonut sosiaalityön tutkimiseen varjoalueita, sillä 

sosiaalityössä liikutaan myös yksityisen alueella. Uusvasemmistolaisen suuntauksen 

jälkeen yksityisen alueen vallan käyttöä ovat tutkineet lähinnä feministiset tutkijat. 

Mielenkiintoista on, että julkisen ja yksityisen jaottelu elää edelleen niin sitkeästi. 

Sosiaalityö on juuri näiden kahden alueen väliin sijoittuva instituutio. Tämän vuoksi 

sen tutkiminen on erityisen haastavaa. Tutkielma liikkuu politiikan ytimessä sitä 

vaivaan sektoriajattelun periferiassa. 

Sosiologi Steve Lukes (1974) esittää vallan määritelmälle kolme eri 

mallia, jotka ovat teoreettishistoriallisesti toisiaan seuraavia, mutta kaikkia 

määritelmiä käytetään yhä edelleen. Lukesin mukaan vallan määrittelyssä voidaan 

tukeutua yksi-, kaksi- tai kolmidimensiomalliin. Yksidimensiomallin mukaan valtaa 

esiintyy päätöstentekotilanteissa, joissa on useampia subjektiivisia (aktuaalisia) 

intressejä vastakkain eli vallitsee intressikonflikti (emt, 15). Tämän tyyppinen 

määritelmä on kuitenkin riittämätön, sillä se ei ota esimerkiksi huomioon valtaa, jota 
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käytetään silloin kun suljetaan vaihtoehtoja pois. (Emt, 16-20.) Tämän käsityksen 

mukaan vallankäyttöä ei olisi esimerkiksi virkamiehen tai asiantuntijan toiminta kun 

hän asemaansa avulla estää päätöksentekoon ratkaisevasti vaikuttavien tietojen pääsyn 

päätöstentekijöille. Kaksidimensiomalli ottaa tämän huomioon ja onkin syntynyt 

kritiikkinä ensimmäiselle. (Ibid.) 

Kaksidimensiomallin merkittävin ero edelliseen verrattuna on ei-

päätöksenteon (non-decisionmaking) huomioon ottaminen. Ei-päätöksenteko on 

toimintaa, jolla suljetaan tai kuoletetaan pois eri vaihtoehtoja. Kaksidimensiomalli on 

kuitenkin edelleen sidoksissa behavioraaliseen päätöksentekoon, vaikka se ottaakin 

huomioon potentiaaliset tilanteet. Ei-päätöksenteko palautuu kuitenkin vain 

päätöksenteon yhdeksi muodoksi. (Emt, 16 -20.) Kolmidimensiomalli pyrkii eroon 

behavioraalisesta päätöksenteosta. Sen mukaan valtaa voi käyttää ja valtaa esiintyy 

myös muulloin kuin päätöksiä tehdessä. Konfliktit voivat olla myös avoimien sijaan 

piileviä. Valta ei ole sen mukaan aina sidoksissa yksilöön vaan voi olla instituution tai 

organisaation ominaisuus ja ilmetä sosiaalisina voimina. (Emt, 24-25.)  

Lukes esittää vallan kolmannen dimensionsa suurimman varauksen 

varsin eksplisiittisesti vasta kirjansa toisessa editiossa. Tämä johtunee siitä että 

ensimmäisen edition ilmestyessä tämän varauksen esittäminen ei olisi ollut niin 

tarpeellista, vaan suuri osa lukijakunnasta otti sen annettuna. Tähän varaukseen 

palaamme tarkemmin luvussa 6.1. Kuitenkin jo tässä vaiheessa on syytä esittää 

Lukesin käsitys siitä, että vallalla on agenttinsa, joka voi olla tietämätön tai 

kiinnostumaton vallastaan, yksilö, yhteisö, organisaatio tai valtio. Vaikka 

kollektiivisella vallan agentilla on omat ongelmansa sisäisen koheesionsa kanssa, 

voidaan sen katsoa toimivan agenttina vaikeutensa voitettuaan. Näin ollen Lukesin 

mielestä valta voidaan aina palauttaa toimijoihin. Eikä sitä voida pitää perustavasti 

suhteen, rakenteen tai prosessin ominaisuutena, ellei näitä voida kuvailla agentteina. 

(Lukes 2005, 72.) 

Valtaa voi esiintyä missä tahansa, ei ainoastaan päätöksiä tehtäessä tai 

päätöksentekoelimissä. Valtaa ei voida myöskään palauttaa aina ainoastaan yksilöön 

tai yksilön ominaisuuksiin. Silti vallan on nähtävä sisältävän kaikki edellä mainitut 

dimensiot, sillä olisihan älytöntä väittää, ettei esimerkiksi pääministeri käyttäisi valtaa 

tehdessään valtiota koskevia virallisia päätöksiä. Oleelliseksi nousee se, että 

havahdutaan ymmärtämään, että valtaa käytetään myös muilla keinoin. Valtaa 

tutkittaessa on siis syytä pitää mielessä myös se, ettei vallan käyttäjä ole aina selkeästi 
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identifioitavissa vaikka se lopulta aina olisikin olemassa. Kolmidimensiomalli on 

tutkielmalle välttämätön teoreettinen viitekehys, sillä se ei oleta näkyvää konfliktia.  

Vallan ensimmäinen ja toinen dimensio on hyvä pitää mielessä, sillä ne ovat 

tehokkaita työkaluja vallantutkimuksessa. Silti on syytä muistaa, ettei niiden avulla 

saada vallan kaikkia aspekteja esiin. 

Vallan käsite on dispositionaalinen, sille ei voida antaa lokusta, paikkaa. 

Valta on potentiaalinen käsite ja se ilmentää kapasiteettia. Se on potentiaa mikä ei 

välttämättä koskaan aktualisoidu. (Lukes 2005, 70.) Weberin mukaan vallan käsite on 

epämääräinen ja sen voidaan katsoa liittyvän kaikkiin mahdollisiin yksilön 

ominaisuuksiin ja tilanteisiin (Weber 1978, 53). Tästä seuraa vallan analysoinnin 

tyypillisimmät erheet. Ensimmäinen niistä on �harjoittamiserhe�. Siihen sortuvat 

tutkijat (yksidimensioteoreetikot), joille valta on aina tarkkailtavissa oleva 

tapahtumien ketju. Tähän erheeseen sortuu myös tutkija, joka samaistaa vallan 

vaikkapa menestykseen päätöksenteossa. Toinen tyypillinen erhe on �väline-erhe�.  

Tähän erheeseen sortuvat ne, jotka pitävät vallan synonyymeinä kaikkea sitä mitä 

tapahtuu kun valta aktivoituu. Tällaisessa valtakäsityksessä valta rinnastetaan 

esimerkiksi vallan resursseihin. (Lukes 2005, 70.) Kuitenkaan se, että jollakulla on 

valtaresursseja hallussa, ei merkitse sitä, että hän olisi vallakas. Kunnan korkeinkin 

sosiaaliviranomainen saattaa olla alhaisimmankin avunhakijan manipuloitavissa. 

Kolmas harha on paranoidierhe. Sen mukaan jonkun vallattomuus aiheutuu toisen 

dominoinnista3. (Emt, 68.) Tällainen ajattelu on tyypillisimmillään teorioissa, joissa 

oletetaan olevaksi jokin tietty kiinteä määrä valtaa ja erhettä kutsutaankin myös 

nollasummaongelmaksi (Parsons 1986, 95).  

  Seuraavaksi lienee perusteltua pohtia milloin me puhumme vallasta. 

Lukesin mukaan  Peter Morris on esittänyt, että vallasta puhutaan kolmessa eri 

kontekstissa. Ensinnäkin käytännöllisessä kontekstissa, jolloin yksilö suhteuttaa 

itseään toisiin ja pyrkii arvioimaan kuinka hän käytöksellään, muiden seurassa, voi 

vaikuttaa myönteisesti omien päämääriensä toteutumiseen (Lukes 2005, 65 -66). 

Sosiaaliasemalla ei kannata leuhkia omilla sukanvarsisäästöillään, mikäli on 

hakemasta sieltä rahaa, sen sijaan niitä kannattaa korostaa, mikäli haluaa säilyttää 

taloudellisen riippumattomuutensa. Tai halutessaan työllistyä ei välttämättä 
                                                
3 Varmasti tunnetuin dominoinnin määritelmä on Weberin määritelmä. Dominoinnilla Weber tarkoittaa 
todennäköisyyttä, että käskyä noudatetaan (Weber 1978, 53). Dominoinnin kaksi vastakkaista ääripäätä 
ovat intressiryhmään nojautuva ja auktoritettiin perustuva. Näistä ensimmäisestä puhdas esimerkki on 
monopoliin perustuva dominaatio markkinoilla. Toisesta ruhtinasvalta. (Weber 1986, 30).  
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päämäärien kannalta ole tarkoituksen mukaista kertoa vakavasta alkoholiongelmasta. 

Käytännöllisessä mielessä sosiaaliasema näyttäytyy aina vallan kenttänä, sillä harva 

kertoo avoimesti kaikkea, vaan suhteuttaa kertomaansa omiin päämääriinsä.  

Toiseksi vallasta voidaan keskustella moraalisessa kontekstissa. Tällöin 

vallan keskiössä on vastuu. Niillä joilla on vastuu, joistakin asioista on myös valta 

niihin asioihin. (Emt, 66.) Kunnallisella sosiaalityöntekijällä on valtaa, sillä hänellä on 

tietty väestövastuu. Hänen vastuullaan on usean henkilön toimeentulo ja sosiaalinen 

integraatio. Hänen voidaan valta-asemastaan johtuen katsoa olevan myös vastuussa 

työnsä tuloksista. Vastuuta voidaan myös poliittisesti säädellä, joten tässä kontekstissa 

valta ei ole ainoastaan moraalista vaan myös poliittista (Emt, 66-67). 

Toimimattomasta sosiaalihuollosta voidaan katsoa olevan vastuussa kykenemättömät 

sosiaalityöntekijät (valta sosiaalityöntekijöillä), liian vähäiset resurssit (valta 

eduskunnalla/valtuustolla) tai laiskat kansalaiset, jotka eivät viitsi noudattaa neuvoja 

ja tehdä töitä (valta sosiaalihuollon kohteilla, puitteet ovat kunnossa, mutta mitään ei 

tapahdu). 

Kolmanneksi vallasta voidaan puhua evaluatiivisessa kontekstissa. 

Tällöin vallalla viitataan yhteiskunnallisiin asiaintiloihin ja voidaan esittää kaksi 

kysymystä: missä määrin kansalaisilla on valtaa saavuttaa omia tarpeitaan ja halujaan 

ja missä määrin yhteiskunta luovuttaa valtaa kansalaisille toisia kansalaisia kohtaan? 

Ensimmäisessä tapauksessa on kysymys vallan puutteesta ja toisessa dominoinnin 

mahdollisuudesta. Nämä kaksi eivät ole sama asia eikä niiden tarvitse esiintyä 

yhdessä. Siitä tosi seikasta, että joku on vailla valtaa, ei voida siis päätellä sen 

johtuvan siitä, että joku toinen dominoi häntä. (Emt. 67-68.) Sosiaalityöntekijän valta 

ei siis tee sen kohteesta vallatonta, vaan päinvastoin se voi lisätä tämän valtaa.  

Nyt kun olemme hahmottaneet sen, missä valtaa esiintyy ja milloin siitä 

puhutaan on aika siirtyä siihen mitä valta on. Niin kuin todettu, vallan 

määritteleminen on kannanotto, ei absoluuttinen totuus. Monista yrityksistä 

huolimatta valtaa ei voi typistää suureeksi. Itse olen taipuvainen pitämään Lukesin 

alla olevaa määritelmää hyvänä joskin rationaalisen suostuttelun ja vallan käytön 

erottaminen on hankalaa muutoin kuin teoriassa ja siinäkin törmätään antinomiaan4. 

Lukesin mukaan valta voidaan määritellä seuraavasti: Vallasta puhuttaessa puhutaan 

aina myös konfliktista. Konflikti voi olla tarkkailtava (pakotus, voiman käyttö 

                                                
4 Ratkaisematon ristiriita 
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auktoriteetti) tai piilevä (manipulointi, sisäistetty auktoriteetti). Näin ollen vallan 

ulkopuolelle jää vaikuttaminen, joka eroaa vallasta siinä, että siihen ei sisälly 

intressikonfliktia. (Lukes 1974, 33.) 

Lukes herää itsekin kysymään, onko rationaalinen suostuttelu vallan 

käyttöä vai vaikuttamista. Hän vastaa akateemiselle maailmalle tyypilliseen tapaan 

kyllä ja ei; kyllä koska suostuttelija (A) saa toiminnallaan kohteen (B) ajattelemaan tai 

tekemään, jotain muuta kuin B olisi muuten tehnyt; ei, koska ei voida sanoa, onko A 

vai A:n ajatukset aiheuttaneet B:n autonomisen toiminnan. Lukesin mukaan törmätään 

kantilaiseen antinomiaan kausaliteetin ja järjen sekä autonomian välillä. (Emt. 32 -

33). Kantin mukaan kausaliteetti on autonomisen järjen kyky tai kategoria, joten se on 

a priori, ennen kokemusta. Kuitenkaan kausaliteetti ei ole siis luonnon, vaan järjen 

ominaisuus eli syntyy vasta järjessä.  

Mielestäni kysymys sinänsä on absurdi. On totta, että siihen ei voi 

vastata, mutta toisaalta törmäämme aina samaan ongelmaan. Sillä 

yksinkertaisimmassakaan päätöksentekotilanteessa emme voi mennä vallankäyttäjän 

tai suostuttelijan pään sisään ja tarkistaa oliko hänen tarkoituksensa käyttää valtaa vai 

ei. Itse asiassa jos Lukes tarttuisi tähän ongelmaan, muulloin kuin määritellessään 

vallan käsitettä yleisesti, tekisi hän omasta kolmidimensiomallistaan mahdottoman tai 

teoreettisesti hyvin raskaan. Kolmidimensiomalli palautuisi käytännössä 

behavioraaliseksi tarkasteluksi ja piilevä konflikti tulisi mahdottomaksi teoriankin 

tasolla. Meidän on siis hyväksyttävä se, ettei valtaa tai sen edellyttämää konfliktia 

pystytä aina määrittelemään saatikka osoittamaan so. valtaa ei kyetä mittaamaan. Yksi 

syy tähän on se, ettei vallasta saada selkeää otetta, eikä sitä pystytä erottamaan 

yksiselitteisesti sitä lähellä olevista ilmiöistä kuten suostuttelusta.  

Oletan piilevän konfliktin mahdolliseksi ja käsittelen valtaa ei-

behavioraalisessa katsannossa. Mielestäni rationaalinenkin suostutteleminen on itse 

asiassa usein mahdotonta, sillä suostuttelu vaatii aina jonkun intressin ollakseen 

suostuttelua. Toki psykologiassa vallitsee erimielisyys siitä voiko ihminen toimia 

intressittömästi, mikä muuttaisi tilanteen täysin. Kuitenkin vaaka kallistuu ei-

vastauksen puolelle. Yleensä intressinä on ainakin oman psyykeen koheesion ylläpito.  

Rationaalinen suostuttelu tarvitsee toteutuakseen ehdon: yksilöiden intressit, jotka 

ovat aina siis olemassa, eivät saa olla ristiriidassa keskenään. Teoreettisesti tämä on 

mahdollista, mutta käytännössä varmasti harvinainen tilanne.  
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Tässä tutkielmassa monessa luvussa konflikti joudutaan olettamaan. Sen 

ovat olettaneet tutkimuksen kohteena olevat teoreetikotkin. Lukija saattaa välillä 

turhautua, sillä väittämät liikkuvat varsin abstraktilla tasolla, koska vallan ilmiöt ovat 

syvempiä miltä ne yksi- ja kaksidimensioteorioiden valossa näyttävät. Kuitenkaan 

tämän tutkielman puitteissa ei ole mahdollista päästä edes lähelle sosiaalityöntekijän 

mielenmaailmaa. Sosiaalityöntekijä saattaa myös käyttää, ainakin näennäisesti, omien 

intressejänsä vastaisesti valtaa toteuttamalla instituutionsa intressejä. Tämän 

tutkielman tarkoituksena onkin tuoda esiin niitä tilanteita, rakenteita, käytäntöjä, 

muotoja ja tapoja joissa ja joiden kautta valta esiintyy välillä varsin kasvottomasti. 

Valta ei kuitenkaan ole mikään itsenäinen entiteetti. Tietenkin voidaan kehitellä 

hypoteettinen tilanne eristyksiin joutuneesta henkilöstä, joka toteuttaa edelleen jotakin 

sisäistettyä käskyä. Voidaan kysyä, onko tällöin kysymys vallasta: käyttääkö joku 

valtaa tietämättään, myös tässä maailman kolkassa? Tällöin ei olisi merkitystä vaikka 

vallan harjoittaja lakkaisi olemasta. Kuitenkin valta voitaisiin palauttaa toimijaan: 

eristyksissä olevaan itseensä. Vallalta kuitenkin katoaisi sen �suhdeluonne�. Voidaan 

myös perustellusti kysyä, olisiko tällaisessa tilanteessa enää intressiristiriitaa. 

Hannah Arendt on painottanut, ettei valta voi olla koskaan yksilön 

ominaisuus. Valta tarvitsee aina ollakseen valtaa useamman yksilön. Valtaa esiintyy 

ryhmissä ja ainoastaan niin kauan kuin ryhmä pysyy koossa. Yksilö voi olla vallassa 

ainoastaan ryhmässä. Heti kun ryhmä hajoaa katoaa myös vallallisen valta. Emme 

voikaan puhua vallallisesta (powerful, mäktig) ihmisestä tai  persoonasta muutoin 

kuin metaforisesti. Metaforalla viitataan tällöin voimaan (strenght, styrkt). Voima on 

yksilön ominaisuus. Vallan äärimmäinen muoto on kaikki vastaan yksi ja voiman 

yksivastaan kaikki.5 (Arendt 1971,  42 -43, 1986, 63 - 65). Vaikka ääri ilmiönä valta 

ja voima ovatkin toisensa pois sulkevia ne esiintyvät harvoin puhtaina (Arendt 1971, 

45). Legitimiteetti sitoo ne yhteen.    

  Valtaa esiintyy intressiristiriitatilanteissa. Sen tähden on syytä yrittää 

hahmottaa, minkälaisia intressejä sosiaalityöntekijöillä ja sosiaalityössä on. 

Tietenkään emme voi edes pyrkiä hahmottamaan koko intressikenttää, mutta voimme 

silti yrittää etsiä joitakin yleisimpiä intressejä.  Aion tutkia intressejä 

tutkimuskirjallisuuden ja lakitekstien pohjalta, sillä tämän työn puitteissa minulla ei 

                                                
5 Tosin Habermas on kritisoinut Arendin valtakäsitystä. Hänen mukaansa se irroittaa kaikki strategiset 
elementit kuten voiman politiikasta ja poistaa politiikan sosiaalisista ja taloudellisista suhteista sekä ei 
kykene puttumaan rakenteelliseen valtaan. (Habermas 1986, 84.) 
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ole mahdollisuuksia laajan empiirisen aineiston tai kyselytutkimuksen tekoon. 

Painopiste tulee olemaan sosiaalihuollon järjestelmän tasolla. Tässä lienee vielä syytä 

huomauttaa, että tarkoituksena on tehdä näkyväksi mahdollisimman kattavasti 

erilaiset intressit ja funktiot. Ei siis väittää, että ne olisivat läsnä joka tilanteessa.   

Intressejä voidaan lähestyä useaa eri reittiä. Niin kuin edellä jo totesin, 

ihmiselle on vaikea kuvitella intressitöntä tilaa, joskin on yksinkertaista olettaa, jokin 

yksittäinen tilanne tai asiaintila jota kohden yksilöllä ei ole, ainakaan välitöntä, 

intressiä. Intresseinä voidaan pitää preferenssejä, jotka saattavat olla näkyviä tai 

piilotettuja. Toinen tapa hahmottaa intressejä on nähdä ne ihmisen hyvinvoinnin 

ehtoina.  Kolmantena intressejä voidaan pitää preferenssien ja ehtojen sijaan itse 

tapana pyrkiä kohti hyvinvointia (Lukes 2005, 80-83). Intressiristiriidat voivat myös 

syntyä näillä tasoilla. 

 

Ensimmäisenä johtolankana pohdittaessa sosiaalityön valtaa on syytä eritellä vallan 

käsitettä. Vallan käsite on poliittinen ja politisoiva. Vallan käsite on 

dispositionaalinen ja kapasiteettia kuvaava. Se kuvaa potentiaa mikä ei välttämättä 

koskaan aktualisoidu. Sen luonne tekee sen mittaamisesta mahdotonta. Valtaa voidaan 

hahmottaa kolmella eri dimensiolla. Vallan ensimmäisessä dimensiossa vallankäytön 

voidaan katsoa olevan pelkistettävissä päätöksentekotilanteisiin. Vallan toinen 

dimensio sisällyttää vallan määritelmään ei-päätöksenteon eli vaihtoehtojen pois 

sulkemiseen tai kuolettamiseen. Vallan kolmatta dimensiota tarkastellessa 

hyväksytään kollektiivisen toimijan mahdollisuus sekä piilevä konflikti. Vallasta 

puhuttaessa puhutaan aina myös intressikonfliktista. Tämä liittää intressit olennaiseksi 

osaksi valtatutkimusta. Käytännössä intressien tunnistaminen on vaikeaa usein jopa 

mahdotonta. 

Valtaa tutkittaessa voidaan sortua kolmeen erheeseen. Ensinnäkin valtaa 

on varottava pelkistämästä aina selkeäksi tapahtumien ketjuiksi, joissa A:sta seuraa B 

joten B:n syy on aina A. Valta ei myöskään ole väline, joten sitä ei voida pelkistää 

vallan resursseihin tai vallan aktivoitumisen tuloksiin. Valtaa tai vallattomuutta ei 

voida myöskään päätellä jonkun toisen vallasta tai vallattomuudesta. Valtaa ei ole 

olemassa tiettyä määrää, josta voitaisiin kehittää matemaattista nollasummateoria. 

Vallasta voidaan puhua kolmessa eri kontekstissa. Ensinnäkin 

käytännöllisesti puhuttaessa vallalla tarkoitetaan yksilön strategista toimintaa omien 

päämääriensä saavuttamiseksi. Toiseksi valtaa voidaan pohtia moraalisesti, jolloin 
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vastuu asettuu valtakeskustelun keskiöön: kellä on vastuu hänellä on myös valtaa. 

Moraalinen konteksti on erittäin merkittävä puhuttaessa sosiaalityöstä. Vallan käyttö 

ja vastuu voidaan katsonta kannasta riippuen määritellä sosiaalityöntekijälle, 

kansalaiselle tai poliittiselle järjestelmälle. Se missä suhteessa kenenkin katsotaan 

olevan vastuussa määrittelee pitkälti määrittelijän poliittista ajattelua. Vastuuta 

pyritäänkin määrittelemään poliittisesti. Tämä kytkee moraalin politiikkaan. 

Kolmanneksi vallasta voidaan puhua evaluatiivisessa kontekstissa. Tällöin vallalla 

viitataan mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Sosiaalityö voidaan 

nähdä sekä valtaistavana tai deprivoivana vallan käyttönä.    

 

3. Sosiaalityön juridiikkaa vallan yksi- ja kaksidimensioteorian valossa  

3.1. Vallankäyttäjä: sosiaalityöntekijä ja sosiaalityön määrittelyä 

 

Paloheimo ja Wiberg (1997) nostavat politiikan perusteissaan esille vallan kaksi 

klassista määritelmää. Jon Elsterin mukaan valta on toimijan kykyä toteuttaa 

tavoitteitaan kausaalisia keinoja käyttäen. Dahl lisää määritelmään vallankäytön 

mahdollisen vastustuksen, joka vallankäyttäjän on kyettävä eliminoimaan. Dahl ja 

Elster ovat tyypillisiä yksidimensioteoreetikkoja (kts. Lukes 1974). Dahl nostaa esiin 

kuusi tärkeää asiaa tarkasteltaessa valtaa ja vallankäyttöä: vallankäyttäjän, vallan alan, 

vallankäytön kohteen, vallan lajit, valtaresurssit ja vastavoiman. (Paloheimo & 

Wiberg 1997, 53-54, Dahl 1971, 41-42.) Nämä käsitteet ovat  hyödyllisiä 

tarkasteltaessa missä tahansa esiintyvää valtaa. Näiden käsitteiden lisäksi 

riippuvuuden käsite on hyödyllinen kasvokkaista valtaa analysoitaessa. Vaikka emme 

pitäisikään valtaa yksilön ominaisuutena, saamme siitä ainakin alustavan otteen 

behavioristisen käsitteistön kautta. Seuraavissa alaluvuissa perehdymme 

sosiaalityöhön edellä mainittujen kuuden käsitteen kautta.  

Kun pohdimme sosiaalityön valtaa, vallankäyttäjä on yksi- ja 

kaksiodimensio teorioiden mukaisessa tarkastelussa useimmiten sosiaalityöntekijä. 

Kunnassa valtaa käyttää myös sosiaalilautakunta tai sen erillinen jaosto. Sosiaaliala 

on varsin naisvoittoinen. Kaikista sosiaalialan työntekijöistä, Aamulehdessä 

haastatellun Stakesin kehittämispäällikön Anu Muurin mukaan 95 % on naisia 

(Aamulehti 14.3.2007).   
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[N]äyttää siltä, että suomalainen sosiaalityöntekijä on useimmiten asetuksen mukaan 
pätevä suomenkielinen nainen, joka tekee asiakastyötä kunnan palveluksessa vakituisessa 
virassa tai toimessa. Sosiaalitoimisto on ehdottomasti merkittävin sosiaalityöntekijöiden 
työllistäjä, ja maakuntien lukumäärän huomioiden valtaosa sosiaalityöntekijöistä on 
keskittynyt Uudenmaan alueelle. Suomessa sosiaalityö on keskittynyt pääasiallisesti 
kaupunkimaisiin kuntiin[.](Konstikas...2005,20.) 

 

Nopeasti ajatellen varmasti jokaisella meistä on käsitys sosiaalityöntekijöistä ja 

sosiaalityöstä. Käsitteiksi ovat muodostuneet sossun luukku ja sossun tantat. Selvää 

kuitenkin lienee, etteivät sosiaalityöntekijät ole ainoastaan rahan jakajia: 

sosiaalipolitiikan viimeisiä kassanhoitajia. Moni meistä ei kuitenkaan ole ikinä käynyt 

sosiaalitoimistossa ja kaikille ei ole edes Kelan ja sosiaalitoimiston ero selvillä. 

Ainakin akateemisessa maailmassa työskentelevät tietävät, että yliopistossa 

pääaineena voi lukea sosiaalityötä ja vieläpä valmistua sosiaalityöntekijäksi. Tämän 

luvun tarkoituksena on vastata kysymykseen: mikä on akateeminen sosiaalityöntekijä 

ja tarkastella hänen vallankäyttäjän rooliaan. 

Teoksessaan Yksilöllistävä sosiaalityö Leena Eräsaari määrittelee 

sosiaalityöksi: �jotakuinkin kaiken sen mikä nimittää itseään sosiaalityöksi� (Eräsaari 

1991, 21).  Karkeasti ottaen hänen mukaansa sosiaalityö voidaan jakaa 

historiallisteoreettisesti köyhäinhoitoon eli toimeentulohuoltoon, lasten suojeluun ja 

apuprofessioiksi (emt, 21-22). Käyttämällä termiä apuprofessio, Eräsaari ei ota kantaa 

sosiaalityön omaan professionalismiin, vaan tarkoittaa sillä sosiaalityön muotoja, 

jotka ovat tulleet avuksi valmiiseen professionaaliseen ympäristöön. Tällaisia ovat 

mm. koulujen sosiaalikuraattorit ja sairaaloiden sosiaalityöntekijät. (Emt, 159.) Tämä 

kolmijako näkyy edelleen sosiaalityöntekijöiden ammatti nimikkeissä. Pitkän linjan 

sosiaalityöntutkijana Eräsaari kuitenkin toteaa, ettei ole varma onko hän edes 

tietoinen kaikista sosiaalityönkentistä (ibid). Sosiaalityöntekijän ja sosiaalityön 

hahmottaminen ei ole siis aivan yksinkertaista. 

  Sosiaalityöntekijöiden työtä säätelee varsin tiukka lainsäädäntö. 

Sosiaalihuoltoa6 tehdään Suomessa sosiaalihuoltolainsäädännön puitteissa. Tämän 

työn kannalta erityisen tärkeäksi muodostuu sosiaalihuoltolaki. Sosiaalihuollon 

toteuttamisesta määrätään samassa laissa. Lain perusajatus on se, että sosiaalihuollon 

tulisi edesauttaa itsenäistä elämistä ja asumista sekä luoda edellytykset selvitä 

                                                
6 Sosiaalihuolto on juridinen termi, jolla tarkoitetaan pitkälti samaa kuin arkikielessä sosiaalityöllä. 
Sosiaalihuoltolaissa sosiaalityö määritelläänkuitenkin osaksi sosiaalipalveluita. Sosiaalityö on esitetty 
siirrettäväksi pois sosiaalipalveluiden kategoriasta siten, että sosiaalityöstä tulisi sosiaalihuollon 
toteuttamismuoto (Salomaa 2004, 16). 
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omatoimisesti arjesta. Sosiaalihuollon yleisestä suunnittelusta vastaa sosiaali- ja 

terveysministeriö. Sosiaalihuolto on laissa määritelty kunnan tehtäväksi. Kunnassa 

sosiaalihuollon hallinnosta vastaa sosiaalilautakunta. Jokaisessa kunnassa on oltava 

asiakastyöhön osallistuva viranhaltija, jolla on sosiaalityöntekijän ammatillinen 

pätevyys. (SHL, 3-10§.) 

Sosiaalihuolto muodostuu sosiaalipalveluista ja toimeentulotuesta. Kun 

hajotamme sosiaalipalvelun käsitteen alamme hahmottaa, että sosiaalityön puitteissa 

viranomaistoiminta todella ulottuu koskemaan lähes kaikkia kansan osia. 

Sosiaalihuoltolaissa todetaan seuraavaa sosiaalityöstä (sen suppeassa merkityksessä). 

Sosiaalityöllä tarkoitetaan ammatillisten henkilöiden suorittamaa neuvontaa ja 

ohjausta, joilla tähdätään yksilöiden ja perheiden turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen 

selviämiseen sekä yhteisöjen toimivuuteen (SHL, 18§). Muita lakisääteisiä 

sosiaalipalveluita ovat: Kasvatus- ja perheneuvonta, kotipalvelut, asumispalvelut, 

laitoshuolto, perhehoito, omaishoidontuki sekä vammaisten henkilöiden työllisyyttä 

tukeva toiminta. Sosiaalihuollon kenttään kuuluu myös muiden lakien säätelemiä 

tehtäviä. Näitä ovat perheasioiden sovittelu, ottolapsineuvonta, isyyspalvelut ja 

isyyden selvittäminen, lapsenhuolto ja lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvät 

palvelut, lapsen elatus ja siihen liittyvät palvelut, edunvalvonta eli ent. holhous, 

päihdehuolto, lastensuojelu, vammaispalvelut, lastenpäivähoito ja 

työllistämispalvelut.  (SHL, 17§.)  Näistä käytetään nimitystä erityispalvelut. 

Lastensuojelua ja päihdehuoltoa nimitetään myös perinteiseksi sosiaalihuolloksi. 

(Salomaa 2004, 15.) 

Sosiaalipalveluiden rinnalla sosiaalihuollon merkittävimmän osan 

muodostaa toimeentulotuki. Se määritellään osaksi sosiaalihuoltoa 

sosiaalihuoltolaissa, mutta sitä säätelee laki toimeentulotuesta (ToTul). Kyse on 

perustuslain määrittelemästä subjektiivisesta oikeudesta välttämättömään 

toimeentuloon ja huolenpitoon (PL, 19§). Tutkielman kannalta ei ole järkevää lähteä 

erittelemään sen yleisiä määräytymisperusteita tai miettiä sen riittävyyttä. Selvää 

kuitenkin on, että sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö, hallitus 

sekä viime kädessä eduskunta käyttää hyvin merkittävää valtaa säätäessään 

toimeentuloturvan suuruudesta. Sosiaalityöntekijä käyttää harkintavaltaa 

soveltaessaan näitä säädöksiä. 

Jokainen kunta vastaa siis omasta sosiaalihuollostaan. Sosiaalihuollolla 

tarkoitetaan sitä, että kunta järjestää sosiaalipalvelut kuntalaisilleen, antaa 
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toimentulotukea kunnassa oleskeleville, suorittaa sosiaaliavustukset asukkailleen, 

ohjaa ja neuvoo kuntalaisia käyttämään sosiaalietuuksia sekä tiedottaa niistä, järjestää 

sosiaalihuoltoa ja sosiaaliturvaa koskevaa koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä 

myöntää sosiaaliluottoa. (SHL, 13§.) Nämä ympäripyöreät velvollisuudet eivät saa 

vielä kenelläkään karvoja pystyyn, vallan hajuakaan ei ole juurikaan aistittavissa 

latteassa lakikielessä. Kuitenkin edellä mainituista sosiaalihuollon lainsäädännöllisistä 

tehtävistä saa kuvan sosiaalityön kentän laajuudesta. Sosiaalityöntekijät itse näkevät 

oman työnsä asiakkaan arjen hallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemisena 

(Jauhiainen 2004, 25). Syvemmälle yksityiseen ei yhteiskunta voi kontrolliaan ulottaa 

(paitsi ehkä propagandan ja mielenterveystyön puitteissa) kuin yksilön arjen 

hallintaan.  

Sosiaalityön yliopistoverkko SOSNET vahvisti vuonna 2003 yhteisen 

sosiaalityön määritelmän:  

 
Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalityöntekijän yliopistokoulutuksen saaneen 
ammattihenkilön toimintaa, joka perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon, ammatillis-
tieteelliseen osaamiseen ja sosiaalityön eettisiin periaatteisiin.  
Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä 
yksilöiden toimintakykyisyyttä. Työ on yksilöiden, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen 
sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin ja ratkaisuprosesseihin perustuvaa 
kokonaisvaltaista muutostyötä, joka tukee ihmisten selviytymistä. (SOSNET 2004, [www-
dokumentti].) 

 

Vallan kannalta määritelmässä oleellisimmaksi nousee tieteellinen tutkimus, johon 

työ perustuu sekä ongelmien, toimivuuden ja eettisten ohjeiden määrittely. 

Muutostyönä sosiaalityö on aktiivista toimintaa, joka tähtää muutokseen yksilöiden 

toimintatavoissa eli se on vallan klassisen yksidimensiomäärityksen mukaista 

vallankäyttöä aina, kun yksilön ja sosiaalityön intressit eivät ole täysin yhdenmukaiset 

tai sosiaalityöntekijä onnistuu muuttamaan yksilön preferenssejä. Sosiaalityöntekijän 

koulutuksen saaneet siis rakentavat sosiaalityön omaa toimintakenttää määrittelemällä 

muutostyön lähtökohdat ja luoden kieltä jonka avulla esimerkiksi sosiaalisia ongelmia 

käsitellään. Sosiaalityö tutkii tiede- ja arvoperustaansa, historiaansa, 

koulutuskysymyksiä sekä sosiaalityön hallinnon ja organisaatioiden kehittämistä 

(Horsma 2004, 96). Se luo tosiasioita. Sosiaalisen konstruktionismin tutkimustradition 

mukaan kieli ei ainoastaan kuvaa, vaan myös muokkaa ja luo maailmaa. Tämän 

ajatuksen isänä voidaan pitää Heideggeria. Maailmassa todellisuus jäsentyy siis kielen 

tavoin. Se ei ole pysyvää vaan muuttuu alati kielen muuttuessa. Ilmiöt ovat siis 
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tuotettuja ja ylläpidettyjä eivätkä essentiaalisia. (Honkasalo 2000, 53-54.) 

Absoluuttisten, objektiivisten totuuksien saavuttaminen nähdäänkin usein 

mahdottomana. Usein asioiden objektivisiointiin liittyy vallankäyttöä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalihuollon tehtävä- ja 

ammattirakenteen kehittämisprojektin loppuraportin mukaan sosiaalityöntekijät ovat 

sosiaalihuollossa se laajan teoreettisen tietopohjan omaava ryhmä, jonka 

ammattitaidon katsotaan riittävän hankalien ja monisyisten asiakastilanteiden arvioon 

ja analyysiin. Asiakkaan tilanneanalyysiin pohjautuen sosiaalityöntekijät arvioivat 

asiakkaan kanssa tämän ongelmia. Sosiaalityöntekijä ja asiakas pyrkivät pääsemään 

ongelmista yhteisymmärrykseen ja tämän jälkeen sosiaalityöntekijä määrittelee 

asiakkaan kanssa muutostarpeen ja tavoitteet. (Jauhiainen 2004, 55-56.)  Ongelmien 

määrittelyssä sosiaalityöntekijä käyttää merkittävää valtaa. Tärkein 

sosiaalityöntekijän tiedonlähde on Jauhiaisen mukaan asiakas itse, mutta 

sosiaalityöntekijä joutuu päättämään missä määrin muita tiedonlähteitä tarvitaan 

(ibid). Kuitenkin Konstikas sosiaalityö -kyselyssä kysyttäessä tiedonlähteiden 

merkittävyyttä asiakas sijoittui viimeiselle sijalle (Konstikas...2005, 71). 

Implisiittisesti loppuraportissa tulee hyvin esiin intressikonflikti: ongelmista ei olla 

aina samaa mieltä ja tätä konfliktia syventää se, ettei asiakasta pidetä merkittävänä 

tiedon lähteenä. Sosiaalityöntekijä nähdään myös pakotetuksi selvittämään asiakkaan 

tilannetta muistakin lähteistä kuin asiakkaan kokemuksesta käsin. Preferenssien7 

murtamiseen sosiaalityöntekijä tähtää muutostarpeiden määrittämisen jälkeen. 

Loppuraportin mukaan olisi hyvä pohtia mitä tapahtuu, mikäli toimenpiteitä ei 

toteuteta (ibid). Pelottelu toimii siis vallankäytön keinona.  

Sosiaalialan ymmärryksen kannalta lienee tarpeellista tehdä ero 

sosiaalityön ja sosiaalipalvelutyön välillä muutoinkin kuin lainsäädännön tasolla. 

Sosiaalityö, loppuraportin mukaan liittyy tilanteisiin, joissa yksilöä tai perhettä ei 

voida auttaa pelkkien palveluiden tai taloudellisen tuen avulla. Sosiaalipalvelutyön 

voidaan katsoa pitävän sisällään hoiva-, huolenpito-, ohjaus ja kasvatustyön (Horsma 

2004, 92). Kuitenkaan tässä työssä, liikuttaessa teoreettisella tasolla, ei aina voida 

erottaa em. osa-alueita, vaan sosiaalihuoltoa tarkkaillaan kokonaisuutena. Osa-alueet 

nivoutuvat myös tiukasti yhteen, sillä sosiaalityöntekijät usein suorittavat arvioinnin 

kuka palveluita tarvitsee ja miten hän voi siitä hyötyä. Sosiaalityöntekijät ovat 

                                                
7 Kts. luku 3.3 
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mukana myös palvelusuunnitelmia laadittaessa. Sosiaalipalveluiden avulla voidaan 

näin ollen toteuttaa sosiaalityöntekijän suunnitelmaa.   

Jotta voisimme hahmottaa sosiaalisektorin laajuutta ja saada hieman 

lihaa luiden ympärille hahmottelen sitä muutamien tunnuslukujen avulla. 

Sosiaalipalvelut työllistivät 2004 noin 160 000 henkeä (Sosiaali- ja 

terveydenhuollon...2005, 32). Sosiaalityöntekijöitä suomessa oli vuonna 2004 oli yksi 

tuhatta asukasta kohden eli noin 5200. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on yksi 

kunnallinen sosiaalityöntekijä 2000 asukasta kohden (Jauhiainen 2004, 49).  

Sosiaalialan kasvattajia ja ohjaajia oli 1,28 tuhatta asukasta kohden. 

Kokonaisuudessaan sosiaalihuollon työntekijöitä oli 19,6 tuhatta kansalaista kohden.  

Vertailun vuoksi lääkäreitä oli 2,2 tuhatta asukasta kohden ja koko terveydenhuollon 

työntekijöitä 24,9 tuhatta asukasta kohden. (Sosiaali- ja terveydenhuollon... 2005, 

172-173). 

Sosiaalipalvelut ovat merkittävä työllistäjä ja osa ihmisten arkea. 

Sosiaalialalla työskentelevistä suurimman ryhmän muodostaa päivähoidossa 

työskentelevät. Päivä hoito on osa sosiaalisia ongelmia ennalta ehkäisevää työtä 

(Horsma 2004, 115). Päivähoito on todella laajalle ulottunut yhteiskuntakontrollin 

muoto. Harva hahmottaa päivähoitoa osaksi julkista sosiaalista kontrollikoneistoa 

mutta se on sitä. Päivähoidon työntekijöillä on mm. ilmoitusvelvollisuus 

lastensuojelun sosiaalityöntekijöille (ibid). Päivähoitoa seuraavat vanhustenpalvelut, 

kotipalvelut, sosiaalitoimistot, lasten/nuorisokodit, vammaispalvelut ja päihdetyö. 

Vaikka tutkielmassa ei keskitytäkään sosiaalipalvelutyöhön ne ovat elimellisesti 

nivoutuneet yhteen sosiaalityön kanssa. Muita sosiaalialan työllistäjiä ovat 

maahanmuuttaja palvelut, toimintakeskukset, neuvolat, sekä muut avustavat palvelut 

(Horsma, 107).  Yksityisten sosiaalipalveluiden osuuden kasvu jatkuu edelleen 

(Sosiaali- ja terveydenhuollon...2005,32).  

Sosiaalisektori on myös kuntien talouksille hyvin merkittävä menoerä. 

Sosiaalisektorin kalleus ja raskaus tuottaakin suuren osan sen valtarakenteisiin 

vaikuttavista jännitteistä. Itse asiassa sosiaalisektorista ollaan usein kiinnostuneita 

vain talouspoliittisina kysymyksinä. Sosiaalimenot olivat vuonna  2003 Suomessa 

ilman terveyteen ja sairauteen liittyviä menoja n. 28 mrd. euroa mikä tekee asukasta 

kohden n. 5373 � vuodessa. (Sosiaali- ja terveydenhuollon...2005, 36-37). Vuonna 

2004 kuntien menoista sosiaali- ja terveystoimet vastasivat 50 %:sti (Vahermo 2004, 

85) ja vuonna 2002 kuntien sosiaali- ja terveysmenoista n. 50 % oli sosiaalimenoja. 
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Kuntien menoista sosiaalimenot muodostavat siis noin neljänneksen. Suurin 

sosiaalimenojen aiheuttaja on lasten päivähoito ja ensiopetus (18 % kuntien sosiaali- 

ja terveys menoista). (Horsma 2004, 109.)  

 

3.2. Vallankäytönkohde: sosiaalityön asiakas  

 

Yksi- ja kaksidimensioteorioiden valossa vallankäytönkohde on sosiaalityön, yleensä 

siis sosiaalitoimiston, asiakas usein perheineen. Asiakkuuskaan ei ole mikään 

itsestäänselvyys, vielä 1960-luvulla huollettavan kutsuminen asiakkaaksi sai 

akateemisessa keskustelussakin huomiota (Kuusi 1961, 319). Arkikielessä 

sosiaalitoimistoissa kävijöitä harvoin myöskään pidetään asiakkaina. Tarkastelemalla 

vallankäytön kohderyhmää voimme havaita, että sosiaalityön vallan kohteina ovat 

useimmiten lapset ja vanhukset. He muodostavat suurimmat asiakasryhmät. (Kiander 

2005, 51.) Muurin mukaan asiakkaiden sukupuolijakauma on lähes tasan joskin 

asiakkuuden tyypit eroavat toisistaan (Aamulehti 14.3.2007).  

Perinteisen köyhäinhuollon asiakkaista merkittävän osan muodostavat 

toimeentulotukea saavat. Toimeentulotukea saaneiden määrä on laskenut laman 

taituttua. Edelleen kuitenkin toimeentulotukea sai 251 000 kotitaloutta, väestöstä 7,7 

prosenttia (Sosiaali- ja terveydenhuollon...2005,34).  Päihdehuollon asiakkaat 

muodostavat vanhusten ja lasten lisäksi suuren miesvaltaisen asiakassegmentin.  

Päihdehuollon laitoksissa oli vuonna 2004 hoidossa n. 11400 asiakasta 

(joista miehiä 68,6 %) ja A-klinikoilla ja nuorisoasemilla kävi yhteensä 48 300 

asiakasta (miehiä 54,2 %) (Sosiaali- ja terveydenhuollon...2005,26). Käyntejä A-

klinikalla oli 441 090.  Hoitopäiviä asumispalveluissa ja ensisuojissa oli 584 591 sekä 

katkaisuhoidoissa ja kuntoutuslaitoksissa 336 363 (miehiä 74,3 %). Päihde-ehtoisesta 

asioinnista 64,5 % oli sosiaalihuollon käyntejä eli 7158 käyntiä vuorokaudessa. 94 % 

tapauksista alkoholi oli yksinään tai jonkin muun päihteen kanssa syynä hoitoon 

hakeutumiseen. (Sosiaali- ja terveydenhuollon...2005,99-105).  

Ikääntyneiden palveluiden piirissä oli yli 65-vuotiaista noin 13 %. 

Palveluasumisen, tehostetunpalveluasumisen ja laitoshoidon (vanhainkodit ja 

terveyskeskukset) piirissä ikäryhmästä oli 6,5 %. Prosenttiosuus oli pysynyt samalla 

tasolla 1990-vuoteen verrattuna. Sen sijaan säännöllisen kotihoidon määrä on laskenut 

vuoden 1990 19 %:sta vuoden 2004 10 %:iin. (Sosiaali- ja 
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terveydenhuollon...2005,21). Kansan ikärakenteen takia ikääntyneiden palveluiden 

asiakkaista suurempi osa on naisia. 

  Lastensuojelun asiakkaat ovat myös merkittävä sosiaalityön 

asiakasryhmä. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut 

jatkuvasti. Vuonna 2004 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia ja nuoria oli 14 704 eli 

1.1 % ikäluokasta. Näistä 46 % oli laitoshoidossa ja 54 % perhehoidossa. 

Huostaanottoja oli 8673, joista suurin osa oli tehty asianomaisten suostumuksella. 

Kuitenkin kiireisellä päätöksellä ja vastoin tahtoa tehtyjen huostaanottojen määrä on 

jatkuvasti lisääntynyt. Tahdonvastaisia huostaanottoja oli vuonna 2004 1740. 

Yleisimpiä syitä kodin ulkopuolelle sijoittamiseen ovat vanhempien päihde- tai 

mielenterveysongelmat, jotka ovat johtaneet lapsen hoidon laiminlyöntiin tai 

väkivaltaisuuteen. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä oli vuonna 2004 

yhteensä lähes 60 000 nuorta (5,4 % alle 18 vuotiaista). Lasten ja nuorten määrä on 

kasvanut vuosittain usealla tuhannella. Elatustukea alle 18 vuotiaista sai 9,4 % 

lapsista. Elatustuen määrä on vähentynyt samassa suhteessa lasten määrän 

vähenemisen kanssa.  (Sosiaaliturvan�2006, 135, Sosiaali- ja 

terveydenhuollon...2005,19-20.) Kasvatus- ja perheneuvoloissa asiakkaita kävi n. 

71 000, joista lapsia oli 44,2 %. Ensi- ja turvakodeissa asiakkaita oli n. 4000 ja heistä 

hieman yli puolet lapsia (Sosiaali- ja terveydenhuollon... 2005,74).  

Sosiaalitoimistoissa selvisi myös suurin osa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 

epäilyjä. Sosiaalihuollon merkitys kasvatuksellisesti sosialisoivana voimana on siis 

edelleen merkittävä. Painopiste on vain vaihtunut takavuosien taloudellisesta 

puutteesta muihin ongelmiin.  

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat lisääntyneet koko 1990-

luvun ajan. Kuljetuspalvelun piirissä oli vuonna 2004 80 000 ihmistä. 

Henkilökohtaisen avustajatoiminnan asiakkaita oli 4000 ja tulkkipalvelun asiakkaita 

3400.  Kuljetuspalvelujen määrä on kasvanut vuosittain 5 %, avustajapalvelu 9 % ja 

tulkkipalvelu 2 %. (Sosiaali- ja terveydenhuollon...2005,23). Kotiapua sai n. 5700 

henkilöä. Kotiapua saaneiden määrä on laskenut tasaisesti. Kehitysvammalaitoksissa 

oli vuonna 2004 6446 asukasta. Luku on viimeisen kymmenen vuoden aikana 

kasvanut 100 -200:lla vuodessa. Kehitysvammaisten ja vammaisten työlaitoksissa oli 

asiakkaita vuonna 2004 n. 15 000. Määrä on kasvanut noin kahdella sadalla vuodessa. 

(Sosiaali- ja terveydenhuollon...2005,86). Lähes kaikkien em. tilastoyksiköiden 

taustalla on sosiaalityöntekijän päätös. Useilla henkilöillä on varmasti useita 
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sosiaalihuollon statuksia. Nämä päällekkäisyydet eivät tilastoissa näy. Kuitenkin 

puhumme merkittävästä määrästä luokiteltuja ihmisiä. 

Sosiaalityön asiakasryhmien luonne pakottaa sosiaalityöntekijät usein 

vallankäyttöön. Karjalainen ym. huomauttavat, että vallankäyttö on aina sitä 

tarpeellisempaa mitä kyvyttömämpi itsestään huolehtimaan asiakas8 on; samalla 

kasvaa myös vallan väärinkäytön riski (Karjalainen ym. 1991, 24). Riski kasvaa 

yksinkertaisesti siitä syystä, ettei vallankäytönkohde välttämättä ymmärrä hänen 

kannaltaan oleellisten päätösten sisältöä tai osaa hahmottaa niille vaihtoehtoja.    

 

 

3.3. Vallan lajit, kasvot ja resurssit  

 

Nyt kun olemme tarkastelleet mahdollisia vallan käytönkohteita on seuraavaksi 

luontevaa tarkastella kuinka valtaa voidaan käyttää. Vallan lajit ovatkin tehokas 

analyysiväline, jonka avulla voidaan saada alustava ote monimutkaisista 

valtarakenteista.  Ensimmäisenä vallan lajina  voidaan pitää rankaisemista, joka voi 

olla fyysistä, taloudellista, sosiaalista eristämistä tai rankaisulla uhkailua kuten 

pelottelua tai kiristystä. (Paloheimo & Wiberg 1997, 55-59.) Sosiaalityön tai 

yleisemmin sosiaalihuollon historia kietoutuu yhteen rankaisemisen ja kurinpidon 

historian kanssa. Esimerkiksi Englannin irtolaishuolto perustui pitkään 

workhouseihin, joihin epäsosiaalinen aines suljettiin. Myös Suomessa on irtolaisia 

rankaistu monin keinoin. Edelleenkin sosiaalityö perustuu osittain rankaisuvallan 

käytölle. Sen eri muotoja pohdimme valtaresurssien yhteydessä. Toisena vallan lajina 

ja usein rankaisemisen parina mainitaan palkitseminen. Tosin palkitsemista ja 

rankaisua on usein vaikea erottaa toisistaan (emt, 60). Palkitseeko vai rankaiseeko 

sosiaalityöntekijä huostaan otettua lasta? Kysymys itsessäänkin jo tuntuu absurdilta, 

mikä osoittaa rajan vedon vaikeuden. Ehkä onkin viisaampaa puhua Parsonsin ja 

Dahlin tapaan positiivisista ja negatiivisista sanktioista (Parsons 1986, 104-105, Dahl 

1986, 49).   

Kolmantena vallanlajina on sisäistetty eli auktoriteettivalta. Niiden 

henkilöiden, joiden vallankäytön kohteet ovat sisäistäneet vallankäyttäjien vallan, 

katsotaan olevan auktoriteettiasemassa. Heidän ei tarvitse turvautua palkintoihin tai 
                                                
8 Vaikka Karjaklainen ym. puhuvatkin potilaasta voidaan mielestäni sama toteamus liittää 
sosiaalityöntekijöiden asiakkaisiin. 
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rankaisuihin, vaan vallanalaiset katsovat vallankäytön olevan heidän oman etunsa tai 

velvollisuutensa mukaista. (Paloheimo & Wiberg 1997, 61-65.) Vaikka 

sosiaalityöntekijät usein toimivatkin auktoriteetteina virkansa puolesta, eivät he 

kuitenkaan saavuta automaattisesti auktoriteetti asemaa kuten esimerkiksi lääkärit. 

Sosiaalityöntekijöillä ei ole samanlaista kielellistä (ja kenties tiedollistakaan) 

erottautumis- ja erottelukykyä  kuin lääkäreillä. Kuitenkin on varmasti tapauksia, 

joissa ihmiset katsovat sosiaalityöntekijän toimivan heidän omaksi parhaakseen, 

esimerkiksi kun nämä antavat, jonkin sosiaalietuuden tai asettavat ehtoja niille. 

Toisena esimerkkinä vanhuksen laitokseen sijoittaminen tai lapsen huostaanotto, 

jolloin varsinkin lähiomaiset usein katsovat toiminnan olevan kaikkien edun mukaista, 

vaikka varsinaisen vallan kohteen (vanhus, lapsi) kohdalla asetelma voi olla toinen.       

Neljäntenä vallan lajina voidaan pitää sosiaalistamista. 

Sosiaalistuessaan ihmiset oppivat normiyhteisöjen arvot, jonka jälkeen he sisäistävät 

näitä uskomuksia, arvoja ja normeja omiksi vakaumuksikseen. (Emt, 65.) Eräsaaren 

mukaan  Barabasin, Blancen, Schssen ja Tennstedin julkista sosialisaatio koskevista 

analyyseihin perustuen voidaan todeta, että julkiselle sosialisaatiolle on olemassa aina 

sosiaalinen tilaus (Eräsaari 1991, 8). Sosiaalistaminen ei siis synny tyhjästä vaan on 

aina reaktio johonkin sosiaaliseen kysymykseen, ilmiöön tai ongelmaan.  

Sosiaalistaminen on varmasti merkittävin vallanlaji kun puhutaan 

sosiaalityöstä. Tässäkin tutkielmassa tullaan pohtimaan sosiaalistamista monelta 

kantilta. Siihen kärkkäimmät aseet antaa uusvasemmistolainen postmoderni valta- ja 

yhteiskuntateoria. Sosiaalityössä on nimenomaan kysymys sosiaalistamisesta. Vaikka 

kaikki akateemiset tutkimukset eivät näekään sosiaalityön tehtävää sosiaalistavana ja 

siitä käydään kiivasta akateemista keskustelua, voidaan sosiaalityön historian, 

lainsäädännön ja käytännön valossa todeta, että sen avulla pyritään integroimaan 

yksilöitä ympäröivään yhteiskuntaan sekä saada heidät omaksumaan sen normeja ja 

arvoja. Tästä esimerkkeinä mm. kotouttamistyö, päihdehuolto ja perhetyö. Myös 

toimeentulotuki voidaan nähdä sosiaalistavana toimenpiteenä, sillä se mahdollistaa 

yksilöiden kulutuksen.  Sosiaalihuoltolaissa sosiaalityön (sen suppeassa 

merkityksessä) tehtäväksi määritellään juuri yksilön yhteiskuntaan sopeutumisen 

edesauttaminen (SHL, 18§). Radikaalien sosiaalityöntekijöiden pyrkimykseen 

irrottautua sosiaalistavasta sosiaalityöstä ja siitä aiheutuviin ongelmiin palataan 

luvussa 11. 
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Kasvatus ja perheneuvonta kuuluvat myös sosiaalihuollon sosiaalistaviin 

perusfunktioihin. Asiantuntija-avulla pyritään tukemaan kasvatusta ja lapsen 

myönteistä kehitystä Neuvonta on monniammatillista ja siihen osallistuvat psykologit, 

lääkärit ja sosiaaliviranomaiset. (SHL, 19§.) Valtaa käytetään siis määrittelemällä 

oikeanlainen kasvatus ja kehitys. Yhteiskunnan kannalta sosialisaation prosessi, jossa 

yksilö omaksuu valmiudet, tiedot, motivaatiot ja asenteet jotka ovat välttämättömiä 

yhteiskunnan uusintamiselle. Perussosiaalistajia ovat perhe, koulu ja työelämä. Mikäli 

yksilö ei integroidu hän syrjäytyy. Ohjaavan aikuis- ja lapsiperhetyön interventioilla 

tuetaan yksilöiden sosialisaatiota (Horsma 2004, 154), muiden siinä epäonnistuessa.    

Viides merkittävä vallan laji on sääntely. Tietyillä elimillä on valtaa 

asettaa sääntöjä toisten käyttäytymiselle. Säännöt voivat olla suuntaa antavia tai 

pakottavia. (Paloheimo & Wiberg 1997, 66.) Sosiaalityössä sääntelyn avulla pyritään 

sosiaalistamaan yksilöitä. Sääntely voi olla materiaalista, juridista tai varsin usein 

luonteeltaan suosituksenomaisia. Palaamme sosiaalityöntekijän sääntelyyn 

valtaresurssien yhteydessä. 

Vallankäyttäjä voi käyttää vallan eri lajeja neljällä eri tavalla. Digeser, 

joka voidaan nähdä kaksidimensioteoreetikkona, on kutsunut näitä dimensioita vallan 

neljiksi kasvoiksi. Ensimmäiset vallan kasvot ovat vastarinnan murtaminen vaikkapa 

kepillä tai porkkanalla. (Emt, 66.) Vastarinta voidaan murtaa esimerkiksi asuntoa tai 

ruokaa tarjoamalla, mikäli asiakas on selvin päin tai lapsen huostaanotolla 

uhkaamalla, jos vanhemmat eivät kasvata tätä yhteiskunnan hyväksymillä tavoilla. 

Vallan toiset kasvot ovat tyypillisesti ei-päätöksentekoa. Vallan toisia kasvoja on 

myös kutsuttu vinoutumisen mobilisoijaksi. (Lukes 1974, 16). Toiset kasvot 

toteutuvat, kun jotakin tukea ei edes tarjota tai jotain tiettyä vaihtoehtoa ei kerrota 

tietoisesti (Paloheimo & Wiberg 1997, 66). Tyypillistä ei-päätöksentekoa lapsen 

huostaanoton mahdollisuuden selvittämisen tai lastensuojeluilmoituksen jättämisen 

laiminlyöminen sekä vanhuksen oman onnen nojaan jättäminen. Kotipalvelut 

koskevat kasvatuksen tukemisen lisäksi kotona tapahtuvaa aikuisten 

henkilökohtaiseen hoitoon ja tavanomaisten tehtävien suorittamiseen liittyvää 

avustusta (SHL, 20§). Myös kotipalveluiden kohdalla ei-päätöksenteon merkitys 

korostuu. Sosiaalihuoltolaissa määritellään kotipalvelujen saajat laajasti (SHL 21§). 

Sosiaalityöntekijälle jääkin merkittävä harkintavara kuka palveluita tarvitsee. 

Harkintavaltansa puitteissa sosiaalityöntekijä voi nostaa, esimerkiksi sairaalassa 
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sosiaalisektorin kanssa kosketuksiin tulleen ihmisen asiat, käsiteltäviksi tämän omassa 

aluetoimistossa. Hän voi myös jättää tämän tekemättä.  

Vallan kolmannet kasvot ovat preferenssien murtaminen. Vallankäyttäjä 

saa vallan alaisen uskomaan, että on olemassa objektiivisia preferenssejä, ja että 

hänen omat preferenssinsä ovat vääristyneitä (Paloheimo & Wiberg 1997, 69). 

Tällaisia tyypillisimmin voisi olla esimerkiksi taloudellisesti kannattavan työnteon 

itseisarvoisuus tai �lapsen paras�. Neljänsissä kasvoissa valta muuttuu oikeuksiksi ja 

velvollisuuksiksi (emt, 69). Sosiaalihuollon asiakas rupeaa hakemaan työtä ja vaatii 

itselleen oikeutta työhön.  Tai ymmärtää kuinka lasta on vastuullisesti kasvatettava. 

Helsingin yliopiston ylläpitämällä valtakunnallisella sosiaalityön työmenetelmiä 

kokoavalla sivustolla, Soswebillä, sosiaalityön ensimmäiseksi tavoite on vallan 

neljänsien kasvojen mukainen kun ongelmat määritellään ulkoapäin: 
Lisätä asiakkaiden ongelmanratkaisukykyä, niin että heidän elämänhallintansa paranee. 
Sosiaalityöntekijä ei ratkaise ongelmia asiakkaan puolesta, vaan vahvistaa asiakkaan 
kykyä tehdä kestäviä muutoksia elämässään, jotta hän selviytyy vastaantulevista 
ongelmista.  (Sosweb, sosiaalityön tavoitteet [www-dokumentti].) 

 

Vallankäyttö ja valta yleisemmin perustuvat yksi- ja 

kaksidimensiomallissa aina joihinkin valtaresursseihin. Monille valtateorioille on 

yhteistä käsitys, jonka mukaan on olemassa resursseja, joita hankkimalla voi hankkia 

myös valtaa. Lasswellilaisittain  vallan resursseja ovat arvostus, moraalinen 

suoraselkäisyys, kiintymys, hyvinvointi, varakkuus, taito ja sivistys. (Dahl 1986, 44.) 

Paloheimo on Wibergin avustuksella muokannut oman käsityksensä valtaresursseista, 

jotka lähenevät, mutta eivät täysin yhdy, lasswellilaisia. Seuraavassa mukaillaan 

Paloheimon ja Wiberin nykyaikaisempaa näkemystä valtaresursseista. 

Valtaresursseista ensimmäinen ja ehkä primitiivisin on fyysinen voima (Paloheimo & 

Wiberg 1997, 70). Fyysinen voima on helposti analysoitavaa ja arvioitavaa, mutta 

suoruudessaan ja yksinkertaisuudessaan se on haavoittuvaa. Se kestää ainoastaan niin 

kauan, kuin jokin sitä voimakkaampi vallanharjoittaja sen hajottaa. Fyysistä valtaa voi 

esiintyä kuitenkin ainoastaan monimutkaisemman vallan yhteydessä, eikä sitä tule 

sekoittaa siihen. (Khoshkish 1991, 36). Myös Parsons toteaa, että fyysinen valta on 

aivan liian kömpelö instrumentti säädelläkseen monimutkaisia rakenteita (Parsons 

1986, 109). Väkivalta ei voikaan olla minkään hallinnon  olemus, se vaan on aina 

instrumentaalista (Arendt 1986, 68). 
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Fyysisen vallan merkitystä sosiaalihuollostakaan puhuttaessa ei tule 

kuitenkaan unohtaa. Vaikka se ei olisi aina näkyvää, on väkivalta usein valtasuhteiden 

taustalla vaikuttava resurssi. Tämä on kääntäen edellä mainittu seikka: (legitiimi) 

väkivalta on aina osa jotain kompleksimpaa valtailmiötä. Emme kai suinkaan väitä, 

että valtion vallankäyttö perustuisi aina fyysiselle vallalle, mutta kuitenkin valtio 

voidaan määritellä ihmisyhteisöksi, joka onnistuneesti vaatii legitiimin väkivallan 

monopolia tietyllä alueella (Weber, 1994, 310). Lainsäädännöllisesti sosiaalityölle on 

varattu oma rooli myös fyysisten pakkokeinojen käyttöön. Tämä rooli on haluttu 

säilyttää, vaikka jo 1960-luvun alussa pohdittiin sen tarpeellisuutta. Esimerkiksi 

Kuusi kirjoitti 1960-luvun alussa, ettei vapauden riistoa voida pitää varsinaisena 

sopeuttamiskeinona. (Kuusi 1961, 328.) Oikeus fyysisestä voiman käyttämiseen on 

säilytetty niin aikuistyössä, kuin lapsityössäkin. 

Sosiaalihuoltoa ei ole mielletty merkittävimmäksi osaksi valtion 

väkivaltakoneistoa. Sosiaalityö on sälytetty kuntien vastuulle, joka moraalisessa 

kontekstissa vallasta puhuttaessa pesää valtion kädet vallasta. Tämän voitaisiin katsoa 

merkitsevän, ettei sitä ole pidetty yhtä merkittävänä kuin poliisia, vankeinhoito- tai 

oikeuslaitosta. Hallintotieteiden professori Risto Harisalo kuitenkin huomauttaa, että 

valtio on sitonut kunnat tiukasti itseensä ja tehnyt niistä oman tahtonsa paikallisia 

toteuttajia säätämällä suuren osan sosiaalisista palveluista lakisääteisiksi ja 

subjektiivisiksi oikeuksiksi (Helsingin Sanomat 10.6.2007). 

Sosiaalihuoltolaki antaa sosiaalityöntekijöille merkittäviä fyysisiä 

valtaresursseja. Ensinnäkin johtavan sosiaalihuollon viranhaltijan päätöksellä on 

sosiaalityöntekijällä oikeus huollon tarpeen selvittämiseksi päästä huollon tarpeessa 

olevan henkilön asuntoon tarvittaessa poliisivoimin. Edelleen on myös 

sosiaaliviranomaisille päihdehuoltolaissa varattu oikeus määrätä pakkohoitoon, joskin 

tämä on äärimmäisen harvinaista. Sosiaalilautakunnan nimittämä viranomainen voi 

määrätä henkilön viideksi päiväksi pakkohoitoon väkivaltaisuuden vuoksi. Määräys 

on alistettava heti hallinto-oikeudelle (PHL, 10§, 12§). Suomalainen 

sosiaalityöntekijöiden laaja itsenäinen päätösvalta tiukkojen sääntöjen rajoittamassa 

tilanteessa periytyy Helsingiuksen Suomeen tuomasta Elberfeldin mallista9, jolla 

pyrittiin kanavoimaan filantrooppinen auttamishalu tarkoin määriteltyihin uomiin 

ilman kallista ja hidasta koneistoa. (Eräsaari 1991,43.) Tämä on kuitenkin 

                                                
9 Kts. luku 5. 
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muuttumassa Suomessa esimerkiksi 1.1.2008 voimaan astuvassa uudessa 

lastensuojelulaissa vastentahtoisesta huostaanotosta päättäminen siirretään hallinto-

oikeudelle (LSL07, §43).  

  Toiseksi taloudelliset resurssit ovat luonnollisestikin merkittävä 

vallankäytön väline sosiaalityöntekijöille. Taloudellisia vallankäytön resursseja ovat 

työ, raha ja luonnonvarat (Paloheimo & Wiberg 1997, 70).  Sosiaalityöntekijöillä on 

ammattiryhmänä lailla vahvistettu asema. Spesifin ammattitaitonsa ansiosta he 

muodostavat avainryhmän (emt, 71). Vaikka sosiaalityöntekijöiden voidaan katsoa 

olevan avainasemassa ja heitä on niukasti (alalla vallitsee krooninen työvoimapula), ei 

tämä juuri näy valtaresurssin kasvamisena. Mikäli verrataan sosiaalityöntekijän työtä 

ja lääkärin työtä taloudellisena valtaresurssina voidaan todeta, että 

sosiaalityöntekijällä tämä resurssi ei ole niin vahva (mikäli tällaisia vertailuita 

yleensäkään voidaan tehdä). Lääkärit voivat, varsinkin jollain erikoisaloilla, pyytää 

palveluksistaan lähes mitä tahansa ja näin käyttää valtaa potilaitaan ja työnantajiaan 

kohtaan. Julkiset työnantajat ovat olleet pakotettuja vastaamaan palkka kehitykseen. 

Taloudellisena resurssina rahaksi vaihdettuna lääkärin työ on siis todella tuottavaa. 

Sosiaalialalla ei ole tällaista tilannetta syntynyt. Tähän osittain vaikuttaa sosiaalityön 

varsin konservatiivinen luonne verrattaessa sitä lääkärin akuuttiin operationaaliseen 

toimintaan. Sosiaalityön tulokset eivät näy usein �henkien pelastamisena�. 

Suurin osa sosiaalityöntekijöistä työskentelee julkisella sektorilla. 

Yksityisten yritysten ja yhteisöjen ei kannata maksaa juurikaan julkisia palkkoja 

enemmän, sillä yksityisiä markkinoita ei sosiaalityön sektorilla voi muodostua 

samalla tavoin kuin terveyspuolella. Sosiaalityöntekijöiden lakkoasetta ei ole kokeiltu. 

Sitä heikentäisi ainakin se, että lakko kohdistuisi ainoastaan heikko-osaisimpiin. 

Lakkoa olisi eettisesti vaikea hyväksyä. Toisaalta parempiosaista väkeä se ei juuri 

koskettaisi, ennen kuin lakon välilliset vaikutukset rupeaisivat näkymään katukuvassa. 

Tähän saattaisi mennä kuitenkin enemmän aikaa, kuin lakkokassassa on rahaa. 

Raha on varmasti sosiaalityöntekijöiden valtaresursseista yksi 

merkittävimpiä. Rahan osuus tulee merkittäväksi päätettäessä asiakkaiden 

toimeentulotuista ja muista etuuksista. Rahan merkitys valtaresurssina korostuu, sillä 

sosiaalityöntekijällä on laajahko harkintavalta. Yksiselitteisesti ei voida laskea tai 

lakiin vedoten vaatia tiettyä euromäärää, esimerkiksi toimeentulotukena. 

Toimeentulotuki koostuu perusosasta ja lisäosasta. Toimeentulotuen subjektiivisen 

oikeuden luonnetta heikentää se, että sen edellytyksistä ja itse tuesta säädetään suurta 
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harkintavaltaa sisältävin säädöksin. Perusosa on lakisääteisesti kiinteä, joskin 

indeksisidonnainen. Vaikka toimeentulotuki on viimesijainen tuki, silti sen 

perusosaankin liittyy harkintavaltaa. Siihen kuuluukin mittava sanktiojärjestelmä. 

Tukea voidaan alentaa, jos 

a) Henkilö kieltäytyy tarjotusta työstä tai muusta työpoliittisesta toimenpiteestä 

b) Maahanmuuttaja kieltäytyy ilman perusteltua syytä kotouttamisohjelmasta 

c) Kuntoutettava ei osallistu aktivoitumissuunnitelman laatimiseen 

d) Kuntoutettava keskeyttää ilman pätevää syytä tai itsestään johtuvasta syystä 

kuntoutustoiminnan 

Toimeentulotukea saavan / hakevan velvollisuus on toimittaa kaikki toimeentulotuen 

määräytymiseen vaikuttavat dokumentit ja tositteet siitä päättävälle toimielimelle. 

Toimeentulotuen lisäksi kunnalla on mahdollisuus (ei velvollisuutta) antaa sosiaalista 

luottoa. (TotuL 10§.) Toimeentulotuen määräytymisperusteissa sekä sen harkinnassa 

yhdistyvät kaikki vallanlajit.  

Kuten jo edellä mainittiin, vuonna 2004 toimeentulotukea saavissa 

kotitalouksissa asui 7,7 % kansasta. Toimeentulotukiasiakkaat jakautuvat epätasaisesti 

eri kotitaloustyyppeihin ja ikäluokkiin. Toimeentulotukea saavista kotitalouksista 42 

% oli yksinäisiä miehiä, 27,5 % yksinäisiä naisia, 12,7 % yksinhuoltajia, 7,8 % 

lapsettomia ja 10 % lapsellisia pareja. Toimeentulotukiperheissä asui 107 375 alle 19-

vuotiasta lasta. 20 - 24-vuotiaiden ryhmässä toimeentulotuen saajista oli 18,9 % eli 

lähes saman verran kuin 30-39, 40-49 ja 50-59-vuotiaissa.  (Sosiaali- ja 

terveydenhuollon...2005,159 - 160). Sosiaalityöntekijöiden rahallinen sääntely ulottuu 

siis varsin suureen määrään ihmisiä. Toimeentulosta onkin tullut sosiaalityön kuuma 

peruna. Toisaalta sosiaalityöntekijät näkevät toimeentulotukipäätösten tekemisen 

resurssien hukkana toisaalta  tärkeänä keinona säilyttää kontrolli.    

Toimeentulotuen myöntäminen on ollut erityisesti lamanjälkeisinä 

vuosina paljon puhuttanut aihe. Nykyisin ollaan pääsääntöisesti sitä mieltä, että ns. 

normin mukaisen toimeentulotuen myöntäminen pitäisi siirtää pois 

sosiaalityöntekijöiltä. Vaihtoehtoina on esitetty Kelaa ja sosiaalityöstä erillistä 

etuuskäsittelyä. (Jauhiainen 2004, 13,15,31, Horsma 2004, 170.) Valtarakenteen 

kannalta taloudellisten resurssien siirtäminen sosiaalityöntekijöiltä pois merkitsisi 

huomattavaa muutosta. Sosiaalityöntekijöiden työssä edelleenkin paljon aikaa viepä 

toimeentulotuista päättäminen on nähty resurssien haaskauksena (Jauhiainen 2004, 

62).  Antti Kariston mukaan sosiaalityöntekijöiden koulutus tähtää yhtä paljon 
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toimeentulotuen jakamiseen, kuin lääkäreiden koulutus tähtää sairasvakuutuksen 

hoitamiseen (Karisto 1997, 200). Sosiaalityö halutaankin nähdä yhteiskunnallisena 

muutostyönä. 

Sosiaalityöntekijöiden mielestä toimeentulotukea ei kuitenkaan tulisi 

täysin erottaa sosiaalityöstä, sillä se on aina merkittävä tekijä aikuisten ja perheiden 

kokonaistilanteessa. Taloudelliset resurssit tahdotaan säilyttää sosiaalityöntekijöiden 

keinovalikoimassa. (Horsma 2004, 114.) Valtaresurssista ei haluta luopua. 

Toimeentulotuen siirtäminen kaupallisen koulutuksen saaneille etuuskäsittelijöille ja 

kanslisteille aiheuttaisi sosiaalityöntekijöiden vallan kannalta merkittäviä muutoksia. 

Toimeentulotuki on myös keino rekrytoida sosiaalihuollon asiakkaita (Emt, 142). 

Sosiaalihuollon piiriin haetaan siis aktiivisesti uusia asiakkaita. Mikäli 

toimeentulotuen käsittely siirretään pois sosiaalityöntekijöiltä, on se tehtävä siten, että 

ihmisten ohjautuvuus sosiaalityön piiriin ei kärsi (ibid). Toimeentulotuen siirtäminen 

vaikuttaisi sosiaalityöntekijöiden vallanalaan, poistaisi osan kontrollipintaa. 

Sosiaalityön piiristä tippuisivat pois kaikista syrjäytyneimmät asiakkaat ja heidän 

asioidensa käsittely siirtyisi kaupallisen koulutuksen saaneille (emt, 140). 

Sosiaalityöntekijät näkevät toimeentulo-ongelmien usein indikoivan myös sosiaalisia 

ongelmia kuten palkkayhteiskunnasta syrjäytymistä (emt, 142).   

Toimeentulo ei  ole ainoa etuus, jota jakaessa sosiaalityöntekijöillä on 

merkittävästi valtaa. Vammaiset muodostavat ryhmän joiden kohdalla vallankäyttö on 

todella näkyvää. Vammaisten kohdalla taloudellisten resurssien käyttö tai käyttämättä 

jättäminen voi saada jopa fyysisen voimankäytön piirteitä. Mikäli joitain apuvälineitä 

ei tueta, voi vammainen olla asunnossaan muiden ehdoilla elävä vanki. 

Vammaispalveluja säätelee laki kehitysvammaisten erityishuollosta ja 

vammaispalvelulaki. Vammaispalvelut kuuluvat kunnan vastuulle. Meidän kannalta 

mielenkiintomme kohteeksi nousee se kuka on oikeutettu vammaispalveluihin. 

Erityisesti vammaispalvelulaki määrittelee löyhästi vammaisen henkilöksi, jolla 

vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua 

tavanomaisista elämän toiminnoista (VPL, 2§). Vammaispalveluihin kuuluvat 

kuljetus-, tuki- ja asumispalvelut sekä tukitoimina asunnonmuutostyöt ja asuntoon 

kuuluvat välineet sekä laitteet. Määrärahojen puitteissa voidaan lisäksi järjestää 

kuntoutusohjausta ja sopeutumisvalmennusta, palkata henkilökohtainen avustaja, 

hankkia päivittäisessä toiminnassa tarvittavia koneita ja laitteita sekä avustaa 
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ylimääräisissä vaatetus- ja erityiskustannuksissa. (VPL, 8-9§). Vammaisen henkilön 

määrittelyssä päädytäänkin jo seuraavaan valtaresurssiin.  

Vallankäyttöä voidaan oikeuttaa myös käänteisesti vetoamalla 

taloudellisten resurssien niukkuuteen. Päätöksentekijä voi loputtomasti perustella 

omaa toimintaansa ja epäonnistumisiaan resurssien niukkuudella. Sosiaalityössä 

työntekijöillä ei ole selkeitä auttamisvälineitä toisin kuin esimerkiksi lääkäreillä, 

joiden resurssipula voidaan korjata hankkimalla lisää antibiootteja tai sidostarpeita. 

Sosiaalityössä varsin usein vedotaan yleisluonteisien resurssien varsinkin työvoiman 

ja ajan puutteeseen. Sosiaalityöntekijät kokevat resurssien niukkuuden yhdeksi 

suurimmista ongelmistaan (Jauhiainen 2004, 23). Kuntien resurssit palkata 

sosiaalityöntekijöitä ovat niukat, mutta usein on ajauduttu myös tilanteeseen, jossa 

sosiaalityöntekijöitä ei ole onnistuttu palkkaamaan työvoiman niukkuuden takia 

(ibid). Sosiaalityöntekijöillä olisi oiva tilaisuus yrittää rakentaa myyjän markkinoita, 

näin ei kuitenkaan ole käynyt. Professio on edelleen heikko. 

Kolmas valtaresurssien laji on normit, jotka voivat olla laki-, tapa- tai 

kulttuurinormeja (Paloheimo & Wiberg 1997, 72). Sosiaalityötä säädellään useilla 

laeilla, jotka toisaalta antavat sosiaalityöntekijöille paljon oikeuksia toisaalta sitovat 

heidän käsiään. Pohjimmiltaan sosiaalityöntekijän taloudelliset ja voimaresurssit ovat 

palautettavissa lakeihin. Nämä resurssit ovat heillä ainoastaan viran puolesta ja 

virassa. Kulttuurisia normeja sosiaalityöntekijöillä ei juuri ole takanaan. Vaikka 

sosiaalityöntekijä löytyykin kohtalaisen ylhäältä arvostettujen ammattien listalla, 

voidaan tämän katsoa johtuvan siitä, että he tekevät matalapalkkaista, vaikeaa työtä10. 

Sosiaalityön kulttuuriin nojaavista normeista kenties voimakkain on edelleen häpeä. 

Mikäli esimerkiksi lapsen hoito on laiminlyöty niin, että sosiaalihuolto joutuu siihen 

puuttumaan, joutuvat vanhemmat ilman erillistä pyyntöä pyytelemään anteeksi 

toimintaansa, ikään kuin he olisivat vastuussa sosiaalityöntekijälle toiminnastaan. 

Samanlainen tilanne saattaa olla toimeentulotuen hakijankin kohdalla.    

                                                
10 Suomen Kuvalehden teettämässä ammattien arvostus -kyselytutkimuksessa sosiaalityöntekijän 
ammatti sijoittui 42. sijalle 380 ammatin joukossa.  Edellinen kysely oli toteutettu vuonna 2001, jolloin 
sosiaalityöntekijä sijoittui 131 sijalle. 89 sijan nousulla sosiaalityöntekijä oli eniten arvostustaan 
nostanut ammattiryhmä. VTT Keijo Rahkonen tulkitsi sosiaalityöntekijän (sekä muiden sosiaalialojen 
työntekijöiden) arvostuksen nousun kansalaisten haluksi pitää kiinni hyvinvointivaltiosta ja viestiksi 
päättäjille, että julkisen sektorin naisvaltaisilla aloilla tehdään rankkaa työtä liian pienellä palkalla 
(Suomen Kuvalehti 18/2004, 20). Sosiaalityöntekijän Arvostuksen nousu olisi siis sidoksissa ennen 
kaikea yleiseen hoiva-alojen arvostukseen. Ei siis akateemiseen koulutukseen tai professioon.   
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Tiedot ja taidot ovat myös vallan resursseja (emt, 72-73). 

Sosiaalityöntekijöillä on asiakkaan kannalta merkittäviä tietoja etuuksista ja toiminta 

tavoista, jotka hän voi antaa asiakkaalle tai olla antamatta. Sosiaalityöntekijöillä 

katsotaan olevan myös viimekätinen tietotaito kun kysymyksessä on lapsen kasvatus. 

Kun koulujen resurssit loppuvat, ohjataan nuori koulukuraattorin vastaanotolle. 

Sosiaalityöntekijät toimivat myös yhteiskunnan kosketuspintana  sellaisiinkin kansan 

osiin, jotka muuten eivät ole yhteiskunnan mielenkiinnon kohteina. 

Sosiaalityöntekijöiden työhön kuuluu yhteiskunnallinen muutostyö. He pyrkivät 

viemään sosiaalista näkökulmaa osaksi muuta kunnan politiikkaa (Horsma 2004, 

137). Välittömän asiakastyön lisäksi sosiaalityöhön kuuluu oleellisena osana 

sosiaalityön alueelta nousevan tiedon jäsentäminen yhteiskunnallista päätöksentekoa 

varten (Jauhianen 2004, 38). Tieto tuskin kuitenkaan nousee alhaalta ylös vaan se 

nostetaan ja muokataan eli luodaan uudestaan ja seulotaan omia ja organisaation 

intressejä vastaaviksi (vrt. Foucault luku 6). Tällä tavoin he toimivat tiedon 

portinvartijoina. 

  Sosiaalisten suhteiden verkot ovat myös vallan resursseja (Paloheimo & 

Wiberg 1997, 73). Lähes aina virka-asemaan liittyy myös sosiaalisia verkostoja. 

Tämän lisäksi on viranhaltijalla omat sosiaaliset verkostonsa. Nämä kaksi ovat 

välttämättä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Sosiaalityöntekijöillä ei ole 

perinteisessä mielessä sellaisia suhdeverkostoja, joiden kautta he pystyisivät 

vaikuttamaan päätöksentekoon tai jonkun yksilön menestymiseen. Sosiaalityöntekijät 

toimivat kuitenkin yhä useammin erilaisten yksilöiden tilannetta ja palveluntarvetta 

koskevien verkostojen koolle kutsujina ja agendan kirjoittajina. Sosiaalityöntekijän 

suhteilla jokapäiväisessä rutiinityössäkin voi olla ratkaiseva merkitys - niin hyvässä 

kuin pahassakin - asiakkaille, joiden omat suhdeverkot saattavat olla olemattomat. 

  Virkaan tai positioon liittyvät valtaresurssit ovat aina paljolti henkilöstä 

kiinni. Kaksi henkilöä, joilla on suunnilleen saman verran valtaresursseja käytössään, 

eivät välttämättä ole yhtä vallallisia (Dahl 1986, 45). Pankinjohtajan valta myöntää 

lainaa, voidaan viranharjoittamismielessä rinnastaa postivirkailijan oikeuteen 

notarisoida allekirjoitus. Pankinjohtajan asemassa olevan lainapäätöksiin saattaa 

kuitenkin liittyä muitakin kuin pelkkä viran intressi, jolloin hän käyttää asemaansa 

täyttääkseen ne tai nuo valtapyrkimykset (Khoshkish 1991, 42). Sosiaalityöntekijöillä 

on takanaan myös vahva organisaatio. Sosiaalisten suhteiden erikoismuotona voidaan 

pitää organisatorista vallan resurssia (Paloheimo & Wiberg 1997, 73). Viime kädessä 
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sosiaalityöntekijät ovat niitä viran omaisia, joiden työssä heijastuu konkreettisesti 

sosiaalipoliittiset linjaukset. Sosiaalityöntekijät voivat aina vedota organisaationsa 

toimintatapoihin ja käytänteisiin.   

Sosiaalityöntekijän positio on akateemisen koulutuksen ja uuden 

tutkimuksen myötä puhuttanut paljon myös Suomessa. Sosiaalihuollon tehtäväkenttä 

on edelleen jäsentymätön ja kaipaa kehittämistä (Sosiaalihuollon tehtävä...2004, 13-

16). Sosiaalityöntekijöitä sosiaalihuollon työntekijöistä on noin 5 % ( Horsma 2004, 

119). Sosiaalityöntekijät ovat sosiaalihuollon korkeiten koulutettu ryhmä. Sosiaali- ja 

terveysministeriön Sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittämisprojektin 

loppuraportissa (2004), ei pyritä rakentamaan hierarkkista sosiaalityöntekijäjohtoista 

organisaatiosuositusta kuntiin. Hierarkkisuus kuitenkin näkyy koko raportissa ja sen 

yhteydessä suoritetuissa haastatteluissa. Sosiaalityöntekijöiden merkitystä painotetaan 

koko sosiaalihuollon alalle varsinkin heidän laaja-alaisen teoreettisen koulutuksen, 

analysointikyvyn ja kokonaisuuksien hahmottamiskyvyn takia (Horsma 2004 145, 

156, Jauhiainen 2004, 40-47).  

Vaikka raportissa todetaan, ettei sosiaaliohjaajan (Sosionomi (AMK)) ja 

sosiaalityöntekijän osaaminen ole hierarkkisesti rakentuvaa, niin nähdään 

sosiaalityöntekijä kuitenkin kokonaisvastuun kantajana (Horsma 2004, 156). Mikäli 

hahmotamme valtaa vastuun kautta, viimekätinen valta siirtyy sosiaalityöntekijälle, 

joka päättää mm. kuka hyötyy mistäkin palvelusta (Jauhiainen 2004, 29-30). 

Raportissa oltiin huolissaan myös vanhustenhuollon medikalisaatiosta ja lastenhoidon 

pedagogisaatiosta ja nähtiin, että sosiaalityöntekijöitä tulisi sijoittaa enemmän niiden 

johtaviin tehtäviin (Horsma 2004, 114,117, Jauhiainen 2004, 54). Tämä on selvä 

merkki profession voimistumiskehityksestä, josta tuonnempana lisää.  

Vallan resurssina voidaan pitää myös karismaa ja muita persoonallisia 

ominaisuuksia (Khoshkish 1991,42). Puhutaan myös mallin vallasta, joka perustuu 

niin ikään persoonallisiin ominaisuuksiin. Mallin vallasta on kyse silloin, kuin joku 

haluaa identifioida toimintansa jonkun toisen mukaan. Tämä voi tapahtua myös 

mallin tiedostamatta tätä (Raunio 92-94). Mallina saattaa toimia myös jokin 

viiteyhteisö esimerkiksi mallit.  

Yksidimensioteorioissa kahden yksilön riippuvuudella toisistaan on 

merkittävä asema. Emersson pohtii valtateoriassaan vallan ja riippuvuuden käsitteiden 

suhdetta. Emerssonin mukaan yksilö a riippuu yksilöstä b, jos hän pyrkii sellaiseen 

päämäärään, joiden saavuttamista määrätyt vastaavat b:n toiminnat helpottavat. 
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Yleensä molemmat toimijat ovat molemminpuolisessa riippuvuussuhteessa. 

Esimerkiksi työntekijä on riippuvainen työnjohtajastaan siten, että tämä asettaa hänet 

palkkalistoille ja hyväksyy hänen työnsä. Toki työnjohtajakin on riippuvainen 

työntekijästä, sillä hänelle on tärkeää, että työntekijä tekee työnsä kunnolla ja 

määräajassa siten, että jokin tuotanto valmistuu sovitusti. (Rainio, 1968, 25-26.) 

Samanlainen riippuvuussuhde syntyy asiakkaan ja myyjän välille. Asiakas on 

riippuvainen myyjästä, siten että hän saa toimivan tuotteen. Myyjä taas on 

riippuvainen asiakkaasta tämän maksun muodossa. Riippuvuussuhteet voivat olla 

dominoivia kumpaan suuntaan tahansa. 

Teoreettisesti on vaikeaa hahmotta riippuvuuden syitä. Emersson 

tiivistää teoriansa seuraavaan väittämään: Aktorin a riippuvuus aktorista b kasvaa 

niiden a:n motivaatioinvestointien, jotka liittyvät b:n välittämiin päämääriin, 

kasvaessa ja vähenee, jos a:n mahdollisuudet noiden päämäärien saavuttamiseen a-b-

suhteen ulkopuolella lisääntyvät. (Emt, 27.) Motivaatioinvestoinnilla tarkoitetaan 

sitoutumista päämäärään. Sosiaalityössä riippuvuussuhteiden tarkastelun lähtökohta 

eroaa monesta muusta tarkastelun alasta.  

Emme voi samaistaa sosiaalityöntekijää työnjohtajaan, vaikka 

sosiaalitoimiston asiakas on yleensä palkkasuhteen kaltaisessa suhteessa 

sosiaalityöntekijään, ja sosiaalityöntekijä hyväksyy hänen tukiensa vastikkeeksi 

esittämät asiakirjat ja perustelut. Sosiaalityöntekijä ei ole millään tavoin riippuvainen 

asiakkaastaan. Asiakas kyllä lohkaisee palan kokonaisbudjetista, mutta hänen 

toiminnastaan ei ole kiinni sosiaalityöntekijän menestyminen. Vaikka puhumme 

sosiaalitoimiston asiakkaasta, emme voi samaistaa sosiaalipalveluita myöskään 

markkinatilanteeseen. Sosiaalityöntekijä ei samalla tavalla ole vastuussa tuotteestaan 

eikä hänen omat taloudelliset päämääränsä hetkahda asiakastyytyväisyyden vuoksi, 

sillä palvelut ovat muodollisesti maksuttomia - ainakin toistaiseksi. Kun sosiaalityötä 

markkinoistetaan seuraa siitä uudenlaisia ongelmia, joista lisää tuonnempana. 

Tarkastelemalla Emerssonin väittämän toista osaa voimme todeta, että 

riippuvuussuhde sosiaalityöntekijään kasvaa mitä huonomassa tilanteessa asiakas on. 

Siis asiakas on riippuvaisimmillaan aina ollessaan heikoimmillaan. Riippuvuus 

vähenisi, mikäli asiakkaalla olisi valinnan varaa sosiaalipalveluiden ja tukien 

tarjoajissa. Tätä kuitenkaan harvoin on. Sen sijaan sosiaalityön tekijän riippuvuus 

asiakkaastaan jää pieneksi, ellei hänen tärkein päämääränsä ole asiakkaiden epäitsekäs 

auttaminen. Tällöinkin sosiaalityöntekijällä on mahdollisuus vähentää riippuvuuttaan 
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valitsemalla asiakkaiden joukosta helppoja tapauksia. Emersson määrittää molemmin 

suuntaisten riippuvuuksien erotuksen valtaeduksi (emt, 31). Mikäli voisimme käsitellä 

valtaa näin suoraviivaisesti, voisimme todeta, että valtaetu on selvästi 

sosiaalityöntekijän puolella.  

 

Lastensuojelussa ja perheasioiden hoidossa yhtyvät monet valtaresurssit ja 

riippuvuus. Lasten kasvatus ja huostaanotot ovat niin merkittävä vallankäytön alue, 

että luomme sen juridiseen taustaan ja valtaresursseihin lyhyen katsauksen. 

Perheasioiden sovittelu on sosiaalilautakunnan organisoimaa tai valtuuttamaa, aina 

vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa (AL 20§). Tässä valta perustuu 

sovitteluesityksessä esitettyyn suuntaa-antavaan normitukseen. Ottolapsineuvonnan 

järjestää tai valtuuttaa sosiaalilautakunta. Ennen adoptiota kunnan velvollisuuksiin 

kuuluu selvittää lapseksi ottamisen edellytykset (LOL, 1§, 18§). Toisin sanottuna 

kunnan sosiaalityöntekijöiden on määriteltävä kuka on soveltuva vanhemmaksi ja 

kuka ei. Sääntely lähestyy juridista normittamista.  Se myös vastaa sijoittamisesta ja 

seuraa sijoittamisen onnistumista. Normittaen sitä sosiaalisesti. Adoptoinnin vahvista 

aina tuomioistuin. Isyysasioista vastaa sosiaalilautakunnan lastenvalvojana toimiva 

sosiaalityöntekijä. Lastenvalvojalla ei ole mahdollisuuksia pakkokeinoihin vaan niistä 

päättää tuomioistuin.(Isyyslaki, 6§, 8§.) 

Sosiaalilautakunnalle on määrätty myös tehtäviä liittyen lasten huoltoon, 

tapaamisoikeuksiin ja elatukseen. Ensinnäkin se vastaa siitä, että huoltajat 

ymmärtävät mitä lapsen huoltaminen ja tapaamisoikeus on. Sosiaalilautakunta avustaa 

lasten huolto- ja tapaamissopimuksen sekä elatussopimuksen laatimisessa ja vahvistaa 

sopimukset. Sopimuksia ei siis vahvista tuomio-istuin. Sosiaalilautakunta 

valmistelevan sosiaalityön tekijän ehdotuksesta normittaa lapsen tapaamisen sekä 

vanhempien elatusvelvollisuuden sekä käyttää taloudellista valtaresurssiaan 

päätettäessä lapsen elättämisestä kunnan toimesta. Sopimus voidaan tehdä kuitenkin 

vain tuomioistuimen pyynnöstä ja siitä on vahvistamisen jälkeen lähetettävä kopio 

tuomioistuimeen. Tuomioistuin suorittaa päätöksen toimeenpanon. Mikäli sovittelua 

vaaditaan, sosiaalihuollon viranomainen nimeää sovittelijan. (ETL, 3§, HuTaoL, 8§, 

16§.)   

Lastensuojelu on osa perinteistä sosiaalihuoltoa. Sosiaalilautakunnan 

tehtäviin kuuluukin muiden viranomaisten rinnalla kehittää kasvuoloja. Sen vastuulle 

on asetettu kasvuoloista ja ongelmista raportointi sekä avun järjestäminen.  
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Lastensuojelun toimintamuotoja ovat avohuollon tukitoimenpiteet, huostaanotto, 

sijaishuolto ja jälkihuolto. Lapsella itsellään on puhevaltaa, mikäli hän on 15 vuotta 

täyttänyt. 12-vuotiaalla on oikeus tulla kuulluksi. Lapselle määrätään hänen asioistaan 

vastaava sosiaalityöntekijä, joka valvoo tämän etua sekä ohjaa ja avustaa lasta 

virkansa puolesta.  Sosiaalilautakunnalla on velvollisuus puuttua lapsen asioihin, 

mikäli hänen kasvuolonsa vaarantavat hänen turvallisuuttaan tai kehitystään tai lapsi 

on vaaraksi itselleen. (LSL 6§ - 15§)11. Sosiaalityöntekijä määrittää siis varsin pitkälle 

lapsen edun soveltamalla tietoja ja taitojaan sekä organisatorista auktoriteettiään.  

Avohuollon tukitoimenpiteet ovat yleisimpiä lastensuojelun toimintoja. 

Tukitoimenpiteinä voidaan antaa rahallista avustusta, järjestää tukihenkilö tai 

perhepalveluita sekä terapiaa, auttaa lasta koulunkäynnissä tai työpaikan hankinnassa, 

myös perhehoito ja laitoshuolto voivat tulla kysymykseen. Lapsen edunvalvonta on 

myös osa tukea.  Sosiaalilautakunnan edustajan on oltava läsnä ja ajettava lapsen etua 

mikäli lasta ollaan erottamassa koulusta tai hän on tehnyt teon, joka on johtanut 

poliisin esitutkintaan. (LSL 13§, 15§.) Näissä tilanteissa sosiaalityöntekijä toimii 

usein palvelukoordinaattorina. Hänen sosiaaliset suhdeverkot näyttelevätkin 

merkittävää roolia. Sosiaalityöntekijän paikalla olo tuo näihin tilanteisiin juridisen 

normiin perustuvan vallan lisäksi aina sosiaalisen ulottuvuuden. Sosiaalityöntekijä on 

ikään kuin ohjaamassa vallankäyttöä elämänvallan alueelle, josta lisää seuraavissa 

luvuissa. 

Sosiaalilautakunnalla on velvollisuus ottaa lapsi huostaan, mikäli kodin 

olosuhteet tai lapsen oma toiminta uhkaa vaarantaa hänen kehitystään tai terveyttään 

merkittävästi. Sosiaalilautakunnan on kuultava kaikkia asianomaisia. Mikäli joku 

heistä vastustaa huostaanottoa, on päätös alistettava lääninoikeuden vahvistettavaksi. 

Huostaanotto voidaan kuitenkin suorittaa kiireellisenä, jolloin lääninoikeuden 

vahvistusta ei tarvita10. Huostaanotto lakkaa viimeistään 14 päivän kuluessa, ellei sitä 

alisteta lääninoikeudelle. Sosiaalilautakunta päättää huostaanotetun lapsen hoidosta ja 

kasvatuksesta. Huostassa pidon aikana tuomioistuin voi päättää siitä kenelle lapsen 

huolto ja holhous uskotaan. Huostassa pito on lopetettava kun sille ei ole enää 

tarvetta, mikäli se ei ole selvästi lapsen edun vastaista. (LSL 16-20§.) 

                                                
11 Nykyinen lastensuojelulaki on vuodelta 1983. Uusi lastensuojelulaki astuu voimaan 1.1.2008. Uuden 
lastensuojelulain merkittävimmät muutokset liittyvät vastentahtoiseen huostaan ottoon,  josta 
päättäminen siirretään sosiaalilautakunnilta hallinto-oikeuksille. Lastensuojelu ilmoituksen tekemisen 
kynnystä myös madalletaan ja ilmoitusvelvollisuuden alaa laajennetaan. Puhevaltaisuuden ikäraja 
lasketaan 12-vuoteen.  (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007 [www-dokumentti], LSL07). 
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Sosiaalilautakunnan huostaanottama lapsi sijoitetaan sijaishuoltoon joko 

perheeseen tai laitokseen. Sijaishuollossa lapsella on oikeus tavata vanhempiaan 

mikäli sosiaalilautakunta tai lastensuojelulaitoksen johtaja ei ole tätä oikeutta 

rajoittanut. Lapsen olinpaikka voidaan myös salata vanhemmilta.  Lastensuojelu 

laitoksia ovat lasten- ja nuorisokodit sekä koulukodit. Laitoksessa päihteet ja 

vaaralliset esineet voidaan takavarikoida. Jos em. tavaroita epäillään olevan lapselle 

vaaraksi, voidaan laitoksen johtajan päätöksellä tutkia henkilö ja hänelle saapuvat 

lähetykset. Lapsi voidaan myös asettaa poistumiskieltoon. Lapsi voidaan eristää 

muista lapsista, jos hän on itselleen tai muille vaaraksi korkeintaan 24 tunniksi, ja eri 

syystä voidaan eristämistä jatkaa korkeintaan 48 tuntiin. Eristyksen täytyy tapahtua 

henkilökunnan valvonnan alaisena. (LSL 22-34§.) Nämä kaikki ovat esimerkkejä 

fyysisen voiman käytöstä valtaresurssina. Sijaishuollon jälkeen on kunnan vastattava 

jälkihuollosta. (LSL 22-34§.) Niin kuin voidaan huomata, on lasten ollessa kyseessä, 

valta on käsin kosketeltavissa. Toki sama tilanne vallitsee myös perheissä. Se ovatko 

intressit sosiaalityöntekijöillä ja vanhemmilla samanlaiset herättää varmasti 

keskustelua.   

Sosiaalihuoltolaissa säädetään myös laitoshuollosta. Laitoshuollolla 

tarkoitetaan vanhainkoteja, nuorten ja lastenhuoltoa, kehitysvammaisten ja invalidien 

huoltoa sekä päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjille tarkoitettua huoltoa. Perhekoti 

on siihen luvan saaneissa perheissä toteutettavaa sijoitetun hoitoa. (SOA, 11§.)  Paljon 

keskustelua herättänyt omaishoidontuki on osa sosiaalipalveluja. Myös 

vammaispalvelut kuuluvat sosiaalipalveluihin. Laitoshuollossa esille nousee vallan ja 

vastuun suhde, jota pohditaan enemmän tutkielman loppuosassa. Nyt voidaan 

kuitenkin jo todeta, että sosiaalihuollon piiriin kuuluvat laitoshoidokit ovat kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä, jolloin kaikki vallankäyttö voi tapahtua 

salassa ilman merkittävää vastarintaa.   

 

Toisena johtolankana sosiaalityön valtatarkasteluun voidaan pitää sosiaalityön 

vallan behavioraalista tarkastelua. Koska sosiaalityö on voimakkaasti lailla säädeltyä 

sosiaalihuollon lainsäädäntö tarjoaa hyvän kiinnittymispinnan sosiaalityön valtaan. 

Lakeja tarkastelemalla saa käsityksen sosiaalityön kentän laajuudesta. Kentän laajuus 

onkin hankaloittanut sosiaalityön tutkimista. Sosiaalityöntekijän pätevyydestä 

säädetään lailla. Suomessa sosiaalityöntekijä on useimmiten korkeakoulutettu nainen. 

Sosiaalityöntekijän määritelmissä korostetaan usein akateemista koulutusta ja 
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teoreettisen tiedon tuntemusta sekä muodostuskykyä. Tämä kytkee sosiaalityöntekijän 

vallankäytön tiedonmuodostamiseen liittyvään valtakeskusteluun. Sosiaalihuolto on 

taloudellisesti hyvin merkittävä julkisen sektorin menojen aiheuttaja. Sosiaalityö 

saatetaankin usein nähdä ainoastaan taloudellisena kysymyksenä, mikä saattaa 

sumentaa sen valtateoreettista tarkastelua. Sosiaalihuoltoon liittyy valtava hoiva-

alojen ammattikunta verkosto, joka tukee omalta osaltaan yhteiskunnan 

kontrollikoneistoa.  

Sosiaalihuollon asiakkaat voidaan yksi- ja kaksidimensio teorioiden 

valossa nähdä vallankäytönkohteina. Sosiaalihuollon asiakkaat ovat usein 

yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevia: lapsia, vanhuksia, päihderiippuvaisia, 

köyhiä ja vammaisia. Mitä heikommassa asemassa asiakas on sitä useammin valtaa 

joudutaan käyttämään. Samalla kasvaa myös vallan väärinkäytön riski. 

Sosiaalityöstä puhuttaessa puhutaan kaikista vallanlajeista. 

Rankaiseminen ja palkitseminen siis negatiivinen positiivinen sanktiointi kuuluvat 

sosiaalityön arkipäivään. Kun sosiaalityöntekijä saa virassaan asiakkaan muuttamaan 

käyttäytymistään vastoin tämän välitöntä intressiä puhutaan sisäistetystä eli 

auktoriteettivallasta. Sosiaalityössä sääntely on merkittävä vallan laji tai muoto. 

Sosiaalityöntekijöillä on valtaa asettaa ihmisille sääntöjä mm. koskien lakien 

soveltamista. Sosiaalityössä kaiken vallankäytön voidaan ainakin lainsäädännöllisesti 

katsoa tähtäävän sosialisaatioon. Sosialisaatio syntyy aina reaktiona jollekin 

sosiaaliselle tarpeelle kuten hyvälle kasvatukselle, lasten suojelulle tai kuluttamisen 

turvaamiselle. 

Sosiaalityössä toteutuvat myös kaikki vallan kasvot. Sosiaalityössä 

pyritään sosiaalistamaan ihmisiä murtamalla vastarintaa rangaistuksin ja palkkioin. 

Tähän sosiaalilainsäädäntö niin lastensuojelun, toimeentulon kuin muidenkin osa-

alueiden kohdalla antaa mahdollisuuden. Sosiaalityöntekijä voi myös mobilisoida 

vinoutumisen mm. jättämällä jonkin asian kertomatta, laiminlyömällä 

velvollisuutensa tai tiedotusvastuunsa. Sosiaalityössä pyritään preferenssien 

murtamiseen. Ihmiset yritetään saada ottamaan vastuuta itsestään sen sijaan, että he 

esimerkiksi eläisivät tuilla tai joisivat viinaa. Aikaisempien preferenssien tilalle 

pyritään iskostamaan objektiiviset preferenssit esimerkiksi ahkeruus ja raittius.  

Vallan neljännet kasvot toteutuvat kun objektiiviset preferenssit muuttuvat yksilön 

oikeuksiksi ja velvollisuuksiksi. Sosiaalityön tavoitteet määritellään usein vallan 

neljänsien kasvojen kautta. 
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Sosiaalityössä  kaikki valtaresurssit ovat käsin kosketeltavissa. Ne 

tulevat hyvin esille tarkasteltaessa sosiaalilainsäädäntöä ja sosiaalityön käytäntöä. 

Fyysinen voima on säilytetty lainsäädännössä sosiaalityöntekijöiden resurssina 

välittömästi  pakkohoitoon määräämisenä, huollontarpeen selvittämisenä, lasten 

laitoshoidossa sekä tietyin varauksin huostaanotossa. Taloudelliset resurssit ovat 

sosiaalityössä merkittäviä. Taloudellisista  resursseista raha  tulee esiin esimerkiksi 

vammaispalveluiden priorisoinnissa ja etuuksia jakaessa. Sosiaalityöntekijöiden työ 

on vallan käytön resurssi usein sen niukkuuden vuoksi ei niinkään sen merkittävän 

markkina-aseman, arvostuksen tai akuutin hädän takia. Lähes kaikkea 

sosiaalityöntekijöiden työtä säätelevät ja legitimoivat lait. Useissa tilanteissa 

sosiaalityöntekijä voikin nojata lakinormeihin ja organisaatiosta johdettuihin 

tapanormeihin. Valta resursseista tiedot ja taidot sekä sosiaaliset suhdeverkot 

korostuvat uudessa sosiaalityössä jota kuvaillaan usein palvelukoordinaattorin työksi. 

Sosiaalityöntekijät kutsuvat kokoon erilasia verkostoja, laativat niille agendoja ja 

yhteenvetoja. Sosiaalityön tekijöiden tiedot ja taidot korostuvat uudehkossa 

koulutuksessa, sosiaalityön professionalisoitumisessa ja sen aseman vahvistamisessa 

lailla. Sosiaalityöntekijöistä halutaan muodostaa yhteiskunnallisia muutostyötekijöitä.   

Riippuvuus on myös merkittävä käsite tutkittaessa sosiaalityön valtaa. 

Sosiaalityöntekijän ja hänen asiakkaansa välille ei muodostu samanlaista molemmin 

puolista riippuvuus suhdetta kuin esimerkiksi työnantajan ja työntekijän välille. 

Sosiaalityöntekijä ei ole riippuvainen asiakkaistaan tai �tuotteensa� laadusta. 

Sosiaalityöntekijän asiakas on sitä riippuvaisempi sosiaalityöntekijästä mitä 

heikommassa asemassa hän on ja mitä vähemmän hänellä on mahdollisuuksia 

parantaa asemiaan muita reittejä. Riippuvuuden pintapuolisen tarkastelun jälkeen olisi 

helppo todeta, että sosiaalipalveluiden markkinoistaminen (valinnanvapaus, 

kilpailuttaminen) sekä sosiaalityön tiukka tuotteistaminen ja mitattavaksi tekeminen 

vähentäisi riippuvuutta ja näin ollen sosiaalityön tekijän valtaetua. 

Markkinoistamisesta ja tuotteistamisesta seuraa kuitenkin omat ongelmansa. 

 

4. Sosiaalityöntekijä: professio, asiantuntija, auktoriteetti 

4.1. Käsitteet käsi-kädessä 

 

Tässä luvussa pyrin määrittämään sosiaalityöntekijän paikkaa yhteiskunnassa. 

Ruostetsaaren mukaan he eivät ainakaan muodosta minkäänlaista valtaeliittiä (kts, 
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Ruostetsaari 2002). Eliittinä emme voi sosiaalityöntekijöitä tutkia. Voitaisiinko heitä 

tutkia auktoriteetteina, professiona tai asiantuntijoina? Nämäkään käsitteet eivät anna 

yksiselitteisiä vastauksia, mutta niiden avulla voidaan saada uusia näkökulmia alaan. 

Saadaksemme otteen sosiaalityöntekijästä vallankäyttäjänä on myös pyrittävä 

hahmottamaan sosiaalityötä professiona. Alan akateemisen nuoruuden vuoksi onkin 

keskusteluun noussut kysymys, onko tällaista professiota yleensäkään olemassa. 

Vaikka sosiaalityöntekijät saavatkin nykyisin akateemisen koulutuksen, on kysymys 

heidän asiantuntijuudestaan, ja siitä missä he ovat asiantuntijoita lähes yhtä hankala 

kuin keskustelu professiosta. Asiantuntijuutta heikentää eksaktin tiedon puute. 

Sosiaalityöntekijöiltä ei löydy vastauksia kysymyksiin apteekin hyllyltä kuten 

esimerkiksi lääkäreiltä tai juristeilta. Taudit ovat diagnosoitavissa vaikka ei tiedettäisi 

mikä niitä aiheuttaa ja rikokset luokiteltavissa ja niille määritettävissä rangaistukset, 

jolloin ongelmat muodollisesti ratkaistu. Yhteiskunnan arvostuksia ja ajatuksia 

sosiaalityöntekijän asiantuntijuudesta peilailee sosiaalityöntekijän lausunto 

sosiaalityön tulevaisuudesta Konstikas sosiaalityö kyselyssä:  
 
En tällä hetkellä näe [tulevaisuutta] kovin valoisana - ainakaan terveyssosiaalityössä. 
Lääkäriprofession pitkät perinteet ja nyt vallalla oleva trendi, jonka mukaan vain 
�rottakokeilla� näyttöön perustuvat hoidot ovat jotain ja rahat pois � pehmeistä� yhteisö- ja 
ym. hoidosta. Huolettaa, harmittaa ja masentaa. (Konstikas...2005, 91, lisäys E.P.) 

 
 Auktoriteetteina sosiaalityöntekijöitä voidaan ainakin pitää. Mutta 

tässäkin on omat ongelmansa, sillä auktoriteetin käsitteeseen liittyy aina legitimiteetti. 

Määritelmästä riippuen auktoriteettia pidetään, joko legitimoituna vallankäyttönä tai 

vallankäytön legitimointina. Arkikielessä kaikkia kolmea termiä käytetään ristiin. Kun 

em. käsitteiden merkityksiä alkaa miettiä eivät niiden erot olekaan niin selkeitä. 

Luvun viimeisessä osassa esiteltävässä Kevin Stensonin epäsuoruuden asiantuntija 

määrittelyssä sulautuvat kaikki kolme edellä mainittua käsitettä yhteen.   

Onko asiantuntijuus auktoriteetin edellytys vai auktoriteetti 

asiantuntijuuden lähde? Voiko johonkin professioon liittää auktoriteetin tai 

asiantuntijuuden vai syntyykö professio asiantuntijuuden kautta? Itse asiassa samaa 

auktoriteetti sanaa käytetään yleisesti vallallisena pidetyistä henkilöistä kuten 

diktaattoreista ja hieman vallattomampina pidetyistä kuten kalabiologian laitoksen 

tutkijoista (Doop 1983, 9). Vielä yksi jo edellä käyttämäni käsite legitimiteetti, liittyy 

läheisesti kaikkiin edellä mainittuihin.  
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Legitimiteetin varmasti tunnetuimman määritelmän on muotoillut Max 

Weber. Hänen mukaansa legitimiteetti ja vaatimukset toimien legitimiteetille voivat 

perustua tapaan, karismaan ja  rationaalisesti muodostettuihin lakeihin. Legitimiteetin 

puhtaita muotoja voidaan harvoin erottaa. (Weber 1994, 311, Weber 1978, 215.)  

Tapaan perustuva legitiimi dominaatio, jota Weber kutsuu myös auktoriteetiksi, 

perustuu ikimuistoisten tapojen pyhyyteen, sankaruuteen tai henkilön esimerkilliseen 

persoonaan (Weber 1978, 215).  

Sosiaalityöntekijän toimessa karismaan perustuva legitimitaatio tullee 

puhtainten esiin sosiaaliterapeutin työssä, joskin se saattaa olla merkittävä osa 

jokapäiväistä työskentelyä. Voimme myös hahmottaa tilanteen, jossa sankarillinen 

sosiaalityöntekijä auttaa vaikeimmissakin olosuhteissa. Suomessa sosiaalityö on niin 

arkipäiväistynyt ja institutionalisoitunut, että tällainen toiminta jää vähälle toisin kuin 

mm. avustusjärjestöissä työskentelevien sosiaalityöntekijöiden kohdalla. 

Suurkaupunkien sosiaalipäivystys saattaa kuitenkin muuttaa, ainakin osittain 

ammattikuvaa. Esimerkillisyyteen sosiaalityöntekijän legitimiteetti saattaa perustua, 

joskin tässä on ongelmia kuten Stenson huomauttaa (kts. 4.5.). Kuitenkin 

esimerkillistä imagoa halutaan pitää yllä. Sosiaalityöntekijät asuvatkin harvoin lähellä 

työpaikkojaan ja heille pyritään järjestämään toimipaikka jostain muualta kuin kodin 

läheisyydestä, jolloin yksityisyys ja työrooli pysyvät erillisinä. Ikimuistoisiin tapoihin 

nykyisten sosiaaliyöntekijöiden legitimiteettivaatimukset voivat varsin harvoin 

perustua. Näin on kuitenkin mm. lastensuojelussa ja köyhien pyyteettömässä 

auttamisessa ns. armontyössä, jossa sosiaalityön traditio lepää vanhan kirkollisen 

tradition päällä.  

Kuten olemme edellä huomanneet sosiaalityöntekijän legitimiteetti 

ammennetaan yleisimmin laista. Rationaalinen tai legaalinen, Weber käyttää 

molempia termejä, auktoriteetti perustuu sopimukseen tai määräykseen, jossa jollekin 

organisaatiolle annetaan tiettyjä valtaoikeuksia, jotka perustuvat abstrakteille 

säännöille. Organisaation jäsen, jota voidaan pitää ylempiarvoisena, on itsekin 

alistettu näille säännöille ja hänen valtansa perustuu vain ja ainoastaan säännöille. 

Valta on impersonaalista. (Weber 1978,  217-218.) Ollakseen tehokkaita lakien 

tarvitsee olla kansalaisten hyväksymiä (Russell 1986, 20). Mikäli kansalaisten 

luottamus sosiaalilainsäädäntöön tai yleisemmin lainsäätäjään romahtaa, romahtaa 

myös sosiaalityöntekijöiden vallan legitimiteetin pohja.  Lain latinan kielinen vastine 

�lex� tarkoittikin alunperin juuri sopimusta (Simmel 1986, 209). Sosiaalityöntekijän 
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lakiin perustuvaa legitimisaatiota käsittelimme jo edellisissä luvuissa. Se on kuitenkin 

merkittävä osa myös auktoriteetin, asiantuntijuuden ja profession perustelua. 

Seuraavissa luvuissa pyrin hahmottamaan sosiaalityön valtaa ja sosiaalityöntekijää 

vallallisena, kaikkien kolmen käsitteen yhteydessä ja kautta. Tehtävä ei ole 

ongelmaton ja jokaisen käsitteen ympärillä on käyty vilkasta keskustelua.  

 

4.2. Auktoriteetti 

 

Auktoriteetin käsite eroaa asiantuntijuuden käsitteestä siten, että siihen liitetään aina 

vallankäyttö. Usein asiantuntijan toiminnan ilmiasua kutsutaan auktoriteetiksi. 

Auktoriteettia ei kuitenkaan onnistuta määrittämään asiantuntijuuden ja profession 

kautta. Eräsaari toteaa, että asiantuntija turvautuu auktoriteettiinsa legitimoidakseen 

asemansa ja tuottaakseen uskottavia tietoja (Eräsaari 1997, 68). Se olisi siis jotain 

asiantuntijuuden takana olevaa. Keskeiseksi käsitteeksi Eräsaaren määritelmässä 

nousee legitimiteetti. Vallan legitimiteetillä on siis Weberistä lähtien katsottu olevan 

kolme puhdasta muotoa: Rationaalis-legaalinen, traditioon ja karismaan perustuva. 

(Krause 1977, 226-227.) Tärkein näistä kolmesta länsimaisissa yhteiskunnissa on 

rationaalis-legaalinen legitimiteetti. Se on todella vahvoissa kantimissa länsimaisissa 

demokratioissa. Lait ovat valtiosäännön mukaan säädetty demokraattisissa 

järjestelmissä. Legitimiteetin voidaan sanoa olevan kansalta itseltään. Tällöin 

toisinajattelija itse asiassa vastustaa rousseaulaisittain itseään. Alustavasti auktoriteetti 

voidaan määritellä seuraavasti:  mikäli legitimoinnin kautta vallanalaiset sisäistävät 

vallan, voidaan puhua auktoriteettivallasta. Auktoriteetti asemassa oleva henkilö olisi 

siis henkilö, joka käyttää legitiimiä valtaa. 

Auktoriteetin määrittely on yhtä hankalaa kuin vallan. 

Yksinkertaisimmin ilmaistuna auktoriteetti on siis legitiimiä valtaa (Dahl 1971, 68). 

Se edellyttää vähintään kaksi ihmistä, jotka voidaan tiettynä hetkenä laittaa 

hierarkkiseen järjestykseen (Doob 1983, 5). Simmel erottaa auktoriteetin muusta 

legitiimistä vallasta siten, ettei se perustu ainoastaan karismaan kuten arvovalta 

(prestige), vaan siihen liitetään aina joitain ulkopuolisia tekijöitä (Simmel 1986, 206). 

Khoshkish taas painottaa, että on tärkeää erottaa auktoriteetti vallasta. Hänen 

mukaansa vallalla on taipumus etsiä legitimitaatiota muuttuakseen auktoriteetiksi. 

Auktoriteetilla on taas sisäinen taipumus valtaa kohden. Auktoriteetti perustuu 

ihmisen turvallisuuden, ennustettavuuden ja järjestyksen kaipuulle. Valta taas pyrkii 
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haasteisiin, peleihin ja seikkailuihin. (Khoshkish 1991, 107). Auktoriteetti on siis 

stabilisoitunutta passiivista valtaa. Khoshkishin mielestä ei siis valtaa ollenkaan koska 

se ei pyri toteuttamaan mitään uutta tai haasta totunnaisuuksia. Näin ollen auktoriteetti 

ei olisikaan legitiimiä valtaa, vaan tila johon valta pyrkii legitimoinnin kautta. Mikäli 

tämä tila olisi pysyvä, auktoriteetti ei olisi valtaa ollenkaan: sillä siltä puuttuisi 

vallalle tyypillinen kontingenssin kaipuu.  

Emerssonin mukaan auktoriteettiin liittyy aina ryhmän valtuutus. 

Auktoriteetin puhuessa ymmärretään koko ryhmän seisovan hänen puheidensa takana. 

Niin kauan kuin hänen puheidensa uskotaan edustavan ryhmää, on hänellä 

auktoriteettia. Auktoriteetti on sidottu rooliin. (Rainio 1968, 66.) Sosiaalityöntekijän 

voidaan nähdä edustavan yhteiskunnan kantaa esimerkiksi alkoholinkäytön tai 

kasvatusmetodien yhteydessä, mutta ei puhuttaessa vaikkapa kasvissyönnistä. 

Mielenkiintoiseen tilanteeseen päästään, jos puhutaan auktoriteetista ilman yksittäistä 

subjektia.  Auktoriteetti muodostuu yhteiskunnalliseksi voimaksi. Hyväksyäksemme 

tämän meidän tulee sitoutua vallan kolmidimensiomalliin. Yhteiskunnallisena 

voimana auktoriteettia kutsutaan kontrolliksi ja sen kohde on kontrolloitu (Doob 

1983, 5). Auktoriteetti on siis oleellinen osa sosiaalityötä kun sitä tarkastellaan osana 

yhteiskunnan kontrollikoneistoa. Auktoriteetti on käsitteenä abstrakti. 

Valtakeskustelua täydennetäänkin usein liittämällä auktoriteettiin profession ja 

asiantuntijuuden käsitteet.  

 

4.3. Professio  

 

Sosiaalityö, -huolto tai köyhäinapu nähtiin kauan vapaaehtoisuuteen perustuvana 

hyvän tekeväisyytenä. Kenttätyö oli pitkään ylemmän luokan rouvaspiirien harrastus. 

Alan professionalisoitumisen yksi liikkeellepanevista voimista oli, hieman yllättäen, 

juuri naisvaltaisuus. 1800-luvun Englannissa sosiaalityön metodien kehittäminen lähti 

liikkeelle tarpeesta saada kuriin naisten sukupuolispesifi käyttäytyminen: tunteiden 

varassa toimiminen. Toisena sosiaalityön tieteellistymisen motiivina on nähty sopivan 

tieteen alan avaaminen naisille. Ensimmäiset sosiaalityön oppaat oli tarkoitettu heille.  

Varsinainen ammatillinen erikoistuminen ja maallikoiden sivuun 

työntäminen sai Euroopassa 1800 - 1900-lukujen taitteessa tuulta siipiensä alle 

uudesta sairaaloiden sosiaalihoitajien ammattikunnasta. Aikaisemmin tätä työtä olivat 

hoitaneet sairaan hoitajat. Nämä erikoistuneet hoitajat halusivat kuitenkin korottaa 
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statustaan lääkärien rinnalla toimivaksi ammattiryhmäksi ja alkoivat tehdä tietoista 

eroa muihin alan toimijoihin. Sairaalan työntekijät katsoivat heidän työnsä vaativan 

erikoistunutta tietoa. Tätä käsitystä edelleen voimisti 1920-luvulla psykoanalyysin ja 

tieteellisellä pohjalla olevan caseworkin lupaus sosiaalisen diagnosoinnin 

mahdollisuudesta. Suomessa ensimmäiset psykiatrin ja suojeluvalvojan tiimit 

perustettiin 1925. Sairaanhoidosta alkunsa saanut professionalisaatio kehitys innosti 

myös köyhäinhoidon työntekijöitä ja laajeni vähitellen koko sosiaalityön kentälle. 

(Eräsaari 1991, 54, 116-117, 161-184.)     

Esa Konttisen määritelmän mukaan professiot ovat ammattikuntia, 

joiden edustajat soveltavat erikoistunutta tieteellistä tietoa työtehtäviinsä; lääkäri on 

tyypillinen professio. Professioille tyypillinen piirre on se, että ne ovat järjestäytyneet 

yhdistyksiksi. Liittojen keskeinen tehtävä on valvoa jäseniensä työtä ja taata sen 

asema, status ja autonomisuus. (Konttinen 1997, 48,51.) Turnerin mukaan 

professioilla on myös funktionaalinen luonne. Ne toimivat sosiaalisesti arvostetuilla 

aloilla ja niiden päämääränä on kehittää altruistinen palvelu. Professioihin liittyykin 

näin ollen sisäänrakennettuna vahva vallankäytön aspekti. (Turner 1998, 132.) Ne 

pyrkivät tiedon monopoliasemaan ja päättämään mikä on hyvää kenellekin.  

 Sosiaalialan korkeakoulutetuilla on oma ammattijärjestönsä, Talentia. 

Profession kannalta Talentian jäsenpohja ei ole paras mahdollinen. Talentian 

jäsenistöstä suurin osa on ammattikorkeakoulu- tai opistotutkinnon suorittaneita 

(Talentia 2007, [www-dokumentti]). Näin ollen se ei voi tiettyä enempää pönkittää 

sosiaalityöntekijöiden erikoisasemaa sosiaalialan korkeakoulutettuina muuta 

jäsenistöä hermostuttamatta. Esimerkiksi Lääkäriliiton sairaanhoitajien ja lääkäreiden 

vastakkainasettelua korostavaa linjausta12 vastaavaa toimintaa on vaikea kuvitella 

Talentialta. Sosiaalityöntekijöiden tulokehitystä ei voida rahoittaa ainakaan 

sosionomien palkkojen alasajolla tai jäädyttämisellä, mikäli se on Talentiasta kiinni. 

Talentian päämääränä on nimittäin molempien ammattiryhmien palkankorotus 

(Talentia 2007, [www-dokumentti]). 2000-luvullla korkeakouluista valmistuneista 

sosiaalialan ammattilaisista 1/10 oli yliopistokoulutuksen saaneita (Konstikas...2005, 
                                                

12 � Lääkärien koulutus on kokonaisuus, josta ei voi ottaa osia pois ja jota sairaanhoitajien koulutus ei 
korvaa. Lääkäriliiton mielestä lääkärien nykyinenkin peruskoulutus vaatii oleellisesti lisäresursseja 
koulutusmäärän kasvun vuoksi sen sijaan, että resurssit suunnattaisiin tällaiselle muuntokoulutukseen 
tulevalle pienelle erityisryhmälle.(Lääkäriliitto tiedotuksia 2002, [www-dokumentti])� 
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26). Ammattiliitossa tämä kuvaa myös jäsenistön kehitystä tulevaisuudessa. Toisaalta 

vaikka yliopistokoulutuksen saaneet jäävät ammattiliitossa selkeään vähemmistöön 

työmarkkinoilla, nykyisten pätevyysvaatimusten vallitessa, heillä on selkeä 

etulyöntiasema ja mahdollisuus erottua sosionomeista.   

Professiota voidaan kutsua sosiaaliseksi sulkeumaksi: se ajaa omia 

intressejään. Ryhmään kuulumisen voi vahvistaa ainoastaan ammatillisella 

tutkinnolla. (Eriksson-Piela 2003, 23.) Profession omien intressien mukaista on siis 

toimia tiedon portinvartijana, suodattamalla haluamaansa tietoa tietyssä muodossa 

yleisölle, siten että profession valta- ja monopoliasemansa säilyy ja toimeentulo 

turvaantuu. Tämän takaamiseksi pyritään profession tieto pitämään mystisenä, arjen 

rutinoitumisen ulkopuolella (Turner 1998, 133). Professiot eivät ole objektiivisia vaan 

niiden yksinoikeuksina pitämät asiat ovat keinotekoisia ja tekevät professioiden omat 

tarkoitusperät sosiaalisesti merkitykselliseksi (ibid).  

Sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakenteen kehittämisprojektin 

loppuraportissa (2004) korostuu sosiaalityöntekijöiden koulutuksen merkitys heidän 

ammatilliselle pätevyydelleen. Raportissa Horsma lainaa koulutusta antavien 

yksiköiden määritelmää sosiaalityöstä. Sen mukaan sosiaalityön koulutus tähtää alan 

kehityksen turvaamisen ja tieteellisen pohjan vahvistamisen kautta rakentamaan 

ammatillista osaamista ja tieteellistä professiota (Horsma 2004, 96). 

Sosiaalityöntekijät nähdään ammattiryhmänä jolla on erityisosaamista.  

Loppuraportissa sosiaalityöntekijät kokevat, että liian suuri osa sosiaalityöstä kuluu 

rutiininomaisiin toimeentulotukitehtäviin (Jauhiainen 2004, 23). Arkiset 

rutiininomaiset tehtävät eivät olekaan professiolle tyypillisiä vaan niistä halutaan 

eroon professionaalien suorittaessa ainoastaan ammattitaitoaan vastaavia 

erikoistehtäviä. Projektikunnissa todettiin, ettei sosiaalityöntekijöillä ole riittävästi 

aikaa suorittaa heidän laajaan teoriapohjaan perustuvaa osaamistaan (Jauhiainen 2004, 

55).  Yhteiskunnallisen muutostyön teon mahdollisuutta syö myös raportointivastuu 

kunnallishallinnolle. Raportointi ja työn perustelu nähtiin sosiaalityöntekijän 

ammattitaidon ja päätöksentekokyvyn aliarvioimisena ja epäilynä. (Horsma 2004, 

136.) Tiedon mystifiointi hankaloituu ja sosiaalityö aukeaa kaikille.  

Koska professiot ovat sosiaalisia sulkeumia niin ne tahtomattaankin 

toimivat myös sosiaalisina ulossulkijoina. Niiden sisäiset säännökset ja ammatilliset 

normit oikeuttavat muihin ryhmiin kohdistuvat toimenpiteet. (Eriksson-Piela 2003, 

23.) Voidaankin kysyä mikä on sosiaalityöntekijöiden suhde sosionomeihin, 
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etuuskäsittelijöihin ja perushoitajiin sekä vanhalla koulutuksella tai 

täydennyskoulutuksella työskenteleviin työntekijöihin? Näitä suhteita pyritään 

hahmottamaan edellä mainitussa loppuraportissa. Raportissa sosiaalityöntekijän 

positioksi hahmottuu koordinoija, suunnittelijana, hyötymisestä päättäjä, 

muutostyöntekijä, kokonaistilanteen hahmottajana, analysoija, ei rutiininomaisen työn 

tekijä ja vastuunkantaja (Horsma 2004, 169 - 172, Jauhiainen 2004, 61-64). Kun 

sosiaalityöntekijä varustetaan edellä mainituilla ominaisuuksilla, väistämättäkin 

sosiaalialan muista ammattiryhmistä, tulee sosiaalityöntekijöitä tukevia ammatteja. 

Niitä kuvaillaankin tukena, ohjauksena, neuvontana ja suunnittelun toteuttamisena 

(Jauhiainen 2004, 42). Sosiaalityöntekijöillä on myös lakisääteinen monopoli. 

Ainoastaan he saavat käyttää koulutukseensa perustuen harkintavaltaa. 

Sosiaalityöntekijöiden akateemisen maisterikoulutuksen nuoruus 

kuitenkin heikentää sen professioitumista. Sosiaalityöntekijöiden koheesio ei ole yhtä 

suurta kuin jo vakiintuneissa professioissa. Suuri osa vanhemmista työntekijöistä on 

edelleen viroissa sosiaalihuoltajan tai -hoitajan (historialliseen kehitykseen palataan 

tuonnempana) koulutuksella ikään kuin alikoulutettuina. Samaiset työntekijät myös 

kantavat professiolle kuuluvaa traditiota ja kokemusta, vaikka itse asiassa ovatkin sen 

ulkopuolella. Sosiaalityön arki lepää 1950-luvulla syntyneiden harteilla 

(Konstikas...2005, 38). Heitä sosiaalityöntekijöistä on 32,5 % (emt, 20).    

Sosiaalityöntekijöiden kohdalla professio ei ole yhtä selvästi 

itseoikeutettu käsite kuin esimerkiksi lääkärien tai juristien kohdalla. 

Sosiaalityötekijöitä on alettu ajatella professiona alan akateemistumisen jälkeen 1980-

luvulla. Alan asemaa on  pönkitetty lainsäädännöllä viimeksi 1.8.2005 voimaan 

astuneella lailla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 

(Hyssälä 2005, 17). Vaikka laki yleisesti ottaen väljentää sosiaalialan 

kelpoisuusvaatimuksia se varaa tietyt tehtävät ainoastaan sosiaalityöntekijöille sekä 

selkeyttää sosiaalityöntekijöiden ja sosionomien (AMK) tehtäväjakoa (Laki 

sosiaali...[www-dokumentti]). Kuitenkin profession kehittyminen on pitkäaikainen 

prosessi. Myös ajan henki on professiokehitystä hidastava. Yhteiskunta ei enää 

perustu yhtä selkeästi professionaalisiin organisaatioihin vaan ne fragmentoituvat 

(Eräsaari 1996, 9).  

Sosiaalityöntekijät pyrkivät tuottamaan altruistisia palveluita, ovat 

järjestyneet liitoksi ja soveltavat erikoistunutta tieteellistä tietoa tehtäväänsä. Näiltä 

osin sosiaalityö täyttää profession määritelmälliset vaatimukset. Se toimivatko he 
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yleisesti arvostetulla alalla, ei ole enää niin itsestään selvää13. Altruistisen palvelun 

näkyvyyttä tulee varmasti lisäämään uusi valtakunnallinen sosiaalityön muoto: 

sosiaalipäivystyksen toteuttaminen (Hyssälä 2005, 17). Ensimmäinen dramaattiseen 

�poliisi-tv-tyyliin� tehty dokumentti sosiaalipäivystäjien työstä on jo esitettiin A-

Zoomissa 16.2.2007. Myös Suomen kuvalehden teettämä ammattien arvostus 

tutkimus viittaa siihen, että sosiaalityötä pidetään altruistisena palveluna, tosin silloin 

se rinnastetaan hoiva-ammatteihin ei esimerkiksi lääkäreihin (Suomen Kuvalehti 

18/2004, 20). Sosiaalityöntekijöiden asemaa kentällä kuvaa hyvin eräälle 

sosiaalityöntekijälle asiakkaan suuntaama kysymys: �Miksi sitten olet vain 

sosiaalityöntekijä, jos sinulla on maisterin tutkinto?�(Konstikas...2005, 88). Kukaan ei 

kysy vastaavaa kysymystä terveyskeskuslääkäriltä.  

Sosiaalityön asemaa professiona perustellaan siis koulutuksella. Sitä 

pyritään nostamaan jalustalle myös vertailemalla. Korkeakoulujen arviointineuvoston 

tekemän arvioinnin mukaan akateemisena oppiaineena, toisin kuin kansan silmissä 

ammattina,  sosiaalityö on rinnastettavissa lääketieteeseen, oikeustieteeseen tai 

psykologiaan, sillä siihen liittyy professionaalinen painotus. Samaisessa selvityksessä 

todetaan myös yksikantaan, että sosiaalityö koetaan professioksi. (Horsma 2004, 94.) 

Vertaamalla sosiaalityötä vakiintuneisiin professioihin voidaan pönkittää sen asemaa. 

Vahva professionalisoitumishalu on havaittavissa myös palkkauksen 

riittämättömyyden korostamisena yhtenä alan kehittymisen kynnyskysymyksenä 

(Jauhiainen 2004, 16, 23, 62 Horsma 2004, 126). 

Alan koulutusta pohtineissa raporteissa (1991, 1998) sosiaalityöntekijän 

osaamisvaatimuksista todettiin: �sosiaalityöntekijän on oltava yhteiskuntatieteilijä, 

psykologi, juristi, tiedottaja, tutkija, oikeusasianajaja sekä yhteiskuntakriitikko 

(Horsma 2004, 160). Vaikka sosiaalityötä verrataan muihin professioihin, ei sen 

myönnetä pelkistyvän niihin. Loppuraportissa oltiinkin huolissaan alan 

pedagogisoitumisesta ja medikalisaatiosta (Horsma 2004 115, 117). Samat tendenssit 

nousivat pinnalle Konstikas sosiaalityö -kyselytutkimuksessa, jossa sosiaalityön 

itsenäisen paikan selkeyttämisen tarve tuli selkeästi esiin. Erityisesti medikalisaatio 

nähtiin uhkana sosiaalityölle. (Konstikas...2005, 95-100.)  Vaikka loppuraportin 

projektikunnissa nähtiin sosiaalihuollon johtamisen kehittyvän kuten muunkin 

johtamisen ja edellyttävän muutakin kuin sosiaalialan syvää tuntemusta, silti 
                                                
13 Kts. alaviite nro. 8. Näyttää siltä, että piennipalkkaista ja rankkaa työtä arvostetaan, mutta ei 
professiota.  
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sosiaalijohtamisessa korostettiin substanssiosaamista. Projektikunnissa yksimielinen 

käsitys oli, että sosiaalijohtajalla tulisi olla sosiaalityöntekijän pätevyys (Jauhiainen 

2004, 58). 

Samaan aikaan kun sosiaalityön kentällä huolestuneena pohditaan 

sosiaalityön medikalisoitumista ja pedagokisoitumista sosiaalityöntekijät ovat 

löytäneet tiensä uusiin toiminta ympäristöihin esimerkiksi juuri kouluihin ja 

sairaaloihin. Sosiaalityö laajentaa itselleen tyypillistä toiminta tapaa tai kontrollin 

muotoa muihin instituutioihin (Eräsaari 1991, 14-15).   

Sosiaalityöntekijöiden kohdalla on mielenkiintoista seurata ammatin 

kehittymistä. Onnistuuko se �professioitumaan�, synnyttämään kuvan 

korvaamattomasta altruistisesta palveluntuottajaryhmästä muiden professioiden 

rinnalla. Profession yhteiskunnallinen vaikuttaminen riippuu paljolti myös siitä, 

minkälainen tulee olemaan ammatin palkka- ja akateeminen kehitys. Voidaan todeta, 

ettei vanhoista sosiaalipolitiikoista koottu sosiaalityön suomalainen akateeminen ala 

ole onnistunut nousemaan kovinkaan arvostettuun asemaan. Edelleen kuulee 

yliopistolla sosiaalityöntekijöiden opiskelijoiden puhuvan valmistuvansa sossun 

tädeiksi eikä esimerkiksi monikulttuurisen maahanmuuttotyön 

akkulturaatiotyöntekijästä. Lääkärit harvemmin puhuvat tulevansa lekureiksi, 

useammin kuulee puhuttavan vaikkapa gastroenterologeista. Kukapa haluaisi olla 

ruuansulatus-, vatsa-, suoli- tai ulostuslääkäri. Ammatin palkkakehitys riippuu paljon 

Talentian toiminnasta ja sosiaalityöntekijöiden itsetietoisuuden ja valtaistumisen 

kehityksestä. 

Vaikka sosiaalityöntekijät täyttävät suuren osan professioiden 

tunnuspiirteistä, ei ammattiryhmän lähestyminen, valtatarkastelua ajatellen, pelkästä 

professiotutkimuksen näkökulmasta ole perusteltua.  Sosiaalialan tehtävä- ja 

ammattinimikkeistö on kirjava. Se onkin tulkittu merkiksi epämääräisyydestä, 

selkiytymättömyydestä sekä alan heikosta ammatillisuudesta. Toisaalta kirjavuus on 

tulkittu merkiksi dynaamisuudesta ja kategoristen määritelmien vähyydestä (Horsma 

2004, 112). Tämäkin on profession kannalta vain näennäinen vahvuus, sillä se ei tue 

profession kehitystä, jonka oleellisena piirteenä on sosiaalisen sulkeuman synty vaan 

on uuden hallinnollisen mentaliteetin mukainen.  
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4.4. Asiantuntija 

 

Aikakauttamme pidetään asiantuntija-aikakautena, eksperttien pelikenttänä. Puhutaan 

ns. uudesta asiantuntijuudesta, jossa asiantuntijan auktoriteettirooli pienenee ja 

palveluntuottajan rooli kasvaa (kts. Kirjonen ym. 1997). Ilkka Pirttilä on määritellyt 

asiantuntijan kahdeksan eri ominaisuuden avulla. Hänen mukaansa asiantuntijan 

ollakseen asiantuntija täytyy: ensinnäkin omaksua kehittää ja soveltaa teoreettista 

tietämystä, toiseksi operoida oikein markkinoilla, kolmanneksi organisoida ja ohjata 

toimintaansa järkevästi, neljänneksi toimia taloudellisesti kannattavasti, viidenneksi 

hallita sosiaaliset vuorovaikutustaidot, kuudenneksi toimia eettisesti oikein, 

seitsemänneksi orientoitua tulevaisuuteen ja kahdeksanneksi olla asiantuntija oman 

asiantuntijuutensa suhteen. (Pirttilä 1997, 73.) Toisaalta Konttinen toteaa, että tietyt 

syvään juurtuneet ammattikunnat ovat onnistuneet säilyttämään auktoritatiivisen 

asiantuntijuutensa nykyisestä kaupallistumisesta huolimatta (Konttinen 1997, 60).        

Pirttilän määritelmä on erinomainen esimerkki uudesta 

asiantuntijuudesta ja istuu hyvin vaikkapa yrityskonsulttiin. Ovatko 

sosiaalityöntekijätkin tulleet markkinavoimien lakien alaisiksi? Voidaanko heitä 

kutsua uusasiantuntijoiksi?  Yleisesti profession aseman saavuttaneita ammattiryhmiä 

ei voida kutsua uusasiantuntijoiksi. Esimerkiksi lääkärit muodostavat Konttisen 

tarkoittaman auktoritatiivisen asiantuntija ammattikunnan. Kuten jo edellä on todettu, 

sosiaalityöntekijöillä tällaista asemaa ei ole. Päinvastoin, ajan saatossa kansan parissa 

heihin on saatettu suhtautua hyvinkin karsaasti ja epäillen. Perussosiaalityöllä on 

edelleen negatiivinen kaiku (Horsma 2004, 145).  Sisäistetystä auktoriteetista ei aina 

ole ollut tietoakaan. Niinpä sosiaalityöntekijät joutuvat antautumaan markkinoille 

samalla tavoin kuin muutkin ammattiryhmät, joskin heillä on työn altruistisesta 

luonteesta sekä lainsäädännöstä johtuen mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa 

professiona ja sitä kautta asiantuntijoina. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla Konttisen 

listaa voidaan käyttää hieman toisin kuin konsulttien kohdalla. Sosiaalityöntekijöiden 

täytyy kyetä osoittamaan itsensä kohdalla kaikki väittämät mielikuvatasolla oikeiksi, 

sillä sosiaalityön luonteesta johtuen ei tuloksia kuten taloudellista tuottavuutta aina 

voida mitata, vaan sekin on kyettävä perustelemaan. Vaikka sosiaalityöntekijät eivät 

ole voineet onnistua säilyttämään auktoratiivista asiantuntijuutta, sillä ammatti ei ole 

syvään juurtunut, eikä sen auktoriteetin ole katsottu perustuvan tieteeseen vaan 

pikemminkin parempaan yhteiskunnalliseen asemaan ja moraaliin. Tässä mielessä 
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heidän on rakennettava oma asiantuntijuutensa ja tietopohjansa sillä vakiintunutta 

tieteellistä auktoriteettia heillä ei ole.14  

Horsma lainaa Jorma Sipilää, jonka mukaan asiantuntijuuden edellytys 

on se, että asiantuntijan tietojen ja taitojen paremmuus tunnustetaan jossakin 

yhteisössä. Sosiaalityöntekijöiden kohdalla tämä näyttää pitävän paikkansa heidän 

työyhteisössään. Sosionomit ja lähihoitajat pitävät sosiaalityöntekijöitä oikeina 

henkilöinä tekemään vastuulliset teoreettista osaamista vaativat päätökset. (Horsma 

2004, 99, 156 - 157.) Haastattelemalla alan tamperelaisia opiskelijoita selvisi, että 

heidän kokemuksiensa mukaan valtiotyönantaja on alkanut arvostaa 

sosiaalityöntekijöiden akateemista koulutusta. Sosiaalityön koulutuksella on nykyisin 

mahdollisuuksia menestyä myös mm. läänien sosiaalihallinnossa, joka on perinteisesti 

nähty sosiaalipolitiikan pääaineilijoiden harjoittelu-/työpaikkana. Nämä seikat 

puhuvat sosiaalityöntekijöiden asiantuntija aseman vahvistumisesta. Kuitenkaan 

sosiaalityöntekijöiden tietojen ja taitojen paremmuus asiakkaiden ja yleisen 

mielipiteen alueella ei ole yhtä selkeä.    

Sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuutta voidaan lähestyä myös 

köyhyyden käsitteen kautta. Köyhyys ei enää sinällään muodosta poliittisen 

keskustelun ja ohjelman laadinnan keskiötä, vaan se on fragmentoitunut useiksi 

ongelmiksi. Köyhyys on hajonnut erilaisiksi ja eritavoin määriteltäviksi sosiaalisiksi 

tarpeiksi (Miller & Rose 1997,118). Kaikki sosiaaliset tarpeet ovat sidoksissa 

asiantuntijatietoon ja -työskentelyyn, joidenka avulla niitä määritetään. 

Asiantuntijatiedolla on merkittävä tehtävä liberaalis-demokraattisissa 

hallintaohjelmissa: 

1) se pitää erillään poliittisen vallan muodollisia elimiä ja hallinnoinnin 

kannalta tärkeitä käytännöllisiä toimenpiteitä 

2) se synnyttää suhteen tiedon ja hallinnoinnin välille 

problematisoimalla uusia hallinnan kohtia ja operatisoimalla uusia 

teknologioita. 

Asiantuntijatieto tuottaa erityisen suhteen sosiaalipolitiikan harjoittajien ja 

palveluiden vastaanottajien välille. Sen puolueettomuus-, objektiivisuus- ja 

tieteellisyysvaatimuksella on voimakas yksilöllistävä vaikutus; yksilö ehdollistetaan 

vaihtoehtojen ääreen valitsemaan se mikä on kiistämätöntä. (Miller & Rose 1997,120-
                                                
14 Esimerkiksi kirurgien kohdalla keskustelu akateemisena tieteenseen pohjautuvana alana vs. 
ammatillisena kädentaitoihin perustuvana työnä käytiin jo 1200-luvulla  
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121.) Tämänkaltaisella asiantuntijuuden hahmottaminen johtaa meidät 

foucault�laiseen valtakeskusteluun. Mikäli Eräsaaren analyysi asiantuntijuuden 

rakenteellisesta muuttumisesta pitää paikkansa, itse asiassa jo asiantuntijan tulee 

valita kiistämätön toimintamalli. Ei niinkään koulutuksensa tai moraalinsa perusteella 

vaan olosuhteiden pakosta.    

Eräsaaren mukaan asiantuntijuuden rakenteelliset lähtökohdat ovat 

muuttumassa. Perinteisesti asiantuntijan päättelyketjun on voitu katsoa tukeutuvan 

induktiiviseen päättelyyn. Ongelmatilanteita on lähestytty ongelmalähtöisesti. 

Käytännön tilanteesta on pyritty hahmottamaan asiaan liittyvät faktat ja niiden avulla 

määrittää oikeanlaiset toimintamallit. Arviointiin perustuvassa asiantuntijuudessa 

asetelma taas on päinvastainen. Arvioinnin avulla pyritään varmistamaan, että 

uudistukset projektit ovat oikeilla raiteillaan ja tuloksellisia. Siinä liikkeelle lähdetään 

toimintamallista kohti faktoja, joiden avulla määritetään ongelmat, jollaisiksi 

muodostuvat siis poikkeamat toimintamallista. (Eräsaari 1999, 162.) Voidaankin 

kysyä ovatko eri alojen asiantuntijuudet muuttumassa entistä selkeämmin 

eriarvoisiksi. 

Eräsaaren esittämä asiantuntijuus kaventaa huomattavasti sosiaalialan 

asiantuntijuuden valtaa ja siirtää sitä ikään kuin porrasta ylemmäs toimintamallien 

määrittelyn tasolle. Itse asiassa valta voi siirtyä sektorilta toiselle. Toimintamalleja 

rakennetaan yleensä talous- ja strategiaryhmissä, kun taas ruohonjuuritason 

asiantuntijat, kuten sosiaalityöntekijät toimivat eri kielellisen ja koulutuksellisen 

järjestelmän puitteissa. Mikäli asiantuntijuus muuttuu arvionniksi, saattaa kaupallisen 

alan tiedonmuodostuksesta tulla ongelmanmuodostuksen perusparadigma myös 

muiden kielipelien alueelle. Asiantuntijoiden valta perustuu tietoon, kuitenkaan tieto 

sinänsä ei ole valtaa vaan sen luominen ja käyttäminen. Mikäli kasvottaisten 

tilanteiden suunnittelu perustuu yhä enemmän taloudellisten toimintamallien 

toteuttamiseen, sosiaalialan asiantuntijan tieto muuttuu kuolleeksi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että asiantuntijuus on erityistietämistä, 

joka legitimoi sosiaalisten instituutioiden toiminnan ja olemassaolon (Eriksson-Piela 

2003, 21). Tämä on selvää arjen tasolla esimerkiksi lääkärien ja juristien tai 

mikrotukihenkilön kohdalla. Sosiaalityöntekijät eivät ole oikeastaan ikinä näyttäneet 

heidän erityistietämyksensä merkitystä. Yksi valtakunnallinen lakko, joka jättäisi 

vanhukset, lapset ja muut avuntarpeessa olevat heitteille varmasti muuttaisi asian. 



 

 51

Silloin nähtäisiin onko sosiaalityöntekijöillä todellakin asiantuntijuutta, jota muilla ei 

ole.  

 

4.5. Epäsuoran menettelyn asiantuntija 

 

Stenson on määritellyt sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden epäsuoraksi (Stenson 

1997, 176). Eräsaari yhtyy hänen näkemykseensä, tosin hän kääntää Stensonin 

määrittelyn epävarmuuden ekspertiksi (Eräsaari 1996, 15). Stensonin määritelmässä 

asiantuntija, auktoriteetti ja professio sulautuvat toisiinsa. Stensonin mukaan 

sosiaalityöntekijöiden työvälineiksi ovat muodostuneet erilaiset sosiaalitutkimuksen 

tekniikat, jotka ovat muotoutuneet käytäntöön suuntautuneiden psykologisten 

teorioiden kehittyessä. Sosiaalityön asiakastapaamiset muodostuivat tavaksi valvoa 

asiakkaiden ja heidän perheidensä elämänkokemuksia, kokemusten raportoinnin ja 

laitosmaisen arvioinnin perustaksi sekä yhteydeksi jossa asiakkaan ja tämän perheen 

kasvattaminen ja koulutus tapahtui. (Stenson 1997, 176.) 

Sosiaalityön kohdealueista muodostui laajempia ja monimutkaisempia 

kuin esimerkiksi lääkärien, juristien ja muiden vakiintuneiden ammattiryhmien. 

Sosiaalityön rajat jäivät epäselviksi, eikä se ole lunastanut itselleen paikkaa, jossa se 

voisi määritellä omaa paikkaansa (ibid). Ehkä juuri tämän takia sosiaalityöntekijöistä 

ei ole itsestään selvän helppoa saada otetta asiatuntijan, auktoriteetin tai profession 

käsitteen avulla.  

Epäsuoran menettelyn asiantuntijan tunnuspiirteitä on Stensonin mukaan 

neljä (Stenson 1997, 176). Kuitenkaan suomalaisessa kontekstissa tähän määrittelyyn 

tulee suhtautua hieman varauksella. Seuraavaksi luon lyhyen katsauksen Stensonin 

englantilaiseen aineistoon peruetuvaan asiantuntija määritelmään ja suhteutan sitä 

suomalaiseen käytäntöön. Ensiksi Stensonin mukaan sosiaalityöntekijällä ei ole 

tukenaan samanlaista perinteistä asemaa ja arvovaltaa, vakiintuneita menetelmiä, kuin 

monilla ammattikunnilla. Tämä näkyy siten että sosiaalityöntekijöille annetaan 

vastahakoisesti arvostetuille ammateille ominainen vapaus toimia itsenäisesti (ibid). 

Tämä pitää varmasti paikkansa Suomessakin. Stensonin väitettä tukee vuonna 2003 

tehty Konstikas sosiaalityö kysely, jossa sosiaalityöntekijät itse kokivat, että 

resurssien määrittelemissä puitteissa heidän työnsä on lähenee autonomista ainoastaan 

toimistossa työskenneltäessä (Konstikas...2005,46). Autonomisuuden kokoaminen 

toimistossa työskennellessä viittaa siihen, että heidän ammattitaitoonsa on alettu 
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luottaa tiukasti substanssiin liittyvissä asioissa omassa työyhteisössä. Kuitenkin 

sosiaalisista ongelmista puhuttaessa tiedotusvälineissä asiantuntijoina toimivat 

yleensä poliitikot, psykologit tai jopa psykiatrit, joiden kompetenssi on aivan muualla. 

Sosiaalipolitiikan tutkijatkin ovat jääneet tässä kehityksessä jalkoihin. 

  Toisena perusteena Stenson käyttää sitä, että sosiaalityöntekijä tapaa 

ihmisiä pääosin heidän kodeissaan ja kytkee asiakkaita muihin professionaalisiin 

vallan yksikköihin. Näin ollen sosiaalityöntekijä ei voisi käyttää hyväkseen tilallisia ja 

ajallisia vallankäytön keinoja, mikä tekee heidän menetelmistään epäsuoria. (Emt, 

176-177.) Tätä väitettä ei Suomessa voida täysin hyväksyä, vaikka sosiaalityöntekijä 

usein toimiikin linkkinä eri sektoreiden välillä. Englannissakin jokaisen 

sosiaalityöntekijän asiakkaan on asioitava myös sosiaalitoimistoissa. Suomessa 

sosiaalitoimistoissa saattaa olla ikkunoissa kalterit ja jokaisella työntekijällä on 

paniikkinappi jne. Stenson on oikeassa siinä, että sosiaalityöntekijän asema on 

�epäsuorempi� kuin esim. lääkärin osaston päivittäisen rutiinin päällikkönä, mutta 

tilalliset seikat ovat myös sosiaalityöntekijöiden työssä merkittäviä. Ajallista 

vallankäyttöä sosiaalityön tekijät voivat toteuttaa erilaisilla 

toteennäyttämisvaatimuksilla. Tilallisten ja ajallisten vallankäytön tapojen rajallisuus 

tekee menetelmistä epäsuorempia, sillä asiantuntijuus ulottuu koko elämänkentälle 

eikä ainoastaan esimerkiksi syöpäosastolle.  

Stensonin kolmaskin perustelu vaatii hieman pohdintaa. Hän väittää, että 

toisin kuin potilas-lääkärisuhteissa, sosiaalityön yhteydessä puhe on pääsääntöisesti 

asiakaslähtöistä, ei hierarkkista (Emt, 177). Kuvitellaanpa potilas-lääkärisuhdetta, 

jossa puhe ei olisi asiakaslähtöistä. Lääkäriin tullaan puhumaan potilaan vaivoista. 

Ero on pikemminkin siinä, että lääkärin vastaanotolla puhutaan selkeämmin kahta eri 

kieltä: lääketieteen ja kokemusmaailman kieltä (Peräkylä ym. 2001, 14), ei siitä 

ovatko teemat asiakaslähtöisiä.  Itsessään se, että sosiaalityössä kirjallinen ja oraalinen 

kieli muistuttavat suuremmin toisiaan formaalisesti ei välttämättä tarkoita sitä, että 

sosiaalityönteon puitteissa hierarkkisuus olisi pienempää. Stenson mukaan 

sosiaalityöntekijän vastaanotolla käsiteltävät ongelmat vaivaavat useasti myös 

sosiaalityöntekijää, jolloin tämä kieltää omat ongelmansa tai kiertää myös asiakkaan 

ongelman (ibid). Näin sosiaalityöntekijät haluaisivat pidättäytyä samalla tasolla 

demokraattisessa suhteessa asiakkaan kanssa. Näin ehkä kielellisellä tasolla. Stenson 

on oikeassa, että tämä tekee sosiaalityön menettelystä epäsuoraa. Kuitenkin 

myöhemmin Stenson toteaa, että juuri demokraattisissa olosuhteissa 
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kasvatusdiskurssin15 muodostaminen on helpointa (Emt, 188). Epähierarkkinen on 

adjektiivi jota en käyttäisi kasvatuksen yhteydessä. Kasvatuksella on aina jokin 

päämäärä jonka kasvattaja määrittelee. Vaikka kasvatus olisikin demokraattista ja 

päämäärään tähtäävä asiantuntijuus näin epäsuoraa ja peittynyttä ei se pese sitä 

vallasta.  

  Neljänneksi Stenson mainitsee, että edellisistä johtuen sosiaalityössä 

esiintyy kaksi samanaikaista diskurssia. ensinnäkin kansalaisten välinen 

vuorovaikutusdiskurssi, jonka osapuolet voivat suhtautua toisiinsa ikään kuin 

tasavertaisina. Toinen diskurssityyppi on taas, hänen mukaansa hierarkkinen ja 

normalisoiva. Molempia ylläpitää sosiaalityöntekijä ja hierarkkisuus voi olla 

asiakkaalle tiedostamaton (Stenson 177-178). Stenson käyttää virheellisesti termiä 

samanaikainen. Hänen pitäisikin puhua yhtyeensulautuneista diskursseista. Eikö juuri 

tasavertaisuusdiskurssi ole voimakkaasti normalisoivaa ja mitä eroa on hierarkkisella 

ja kansalaisdiskurssilla, jos asiakas ei sitä tiedosta. On myös selvää, ettei 

demokraattinen diskurssi ole sanan varsinaisessa merkityksessä demokraattinen (itse 

asiassa demokraattinen on huono termi tässä yhteydessä, Stenson viittaa sillä tasa-

arvoiseen), sillä se on sosiaalityöntekijäjohtoinen. Se voikin olla normalisoivampi 

sillä siinä vaikuttaminen on huomaamatonta ja itsevalvonnan osuus jää 

voimakkaammaksi.   

Stensonin määritelmä auttaa asemoimaan sosiaalityöntekijän vallalle 

merkittäviä piirteitä. Sosiaalityöntekijän epäsuorien menetelmien asiantuntijuus eli 

hänen professionaalinen, auktoriteettiin ja asiantuntijuuteen perustuva valta, 

muodostuu yhteiskunnallisen arvostuksen puutteesta, toiminnan ajallisten ja 

paikallisten rajojen hämäryydestä, näennäisestä tasa-arvosta ja kontrollin sekä 

asiakkaan kokemusmaailman diskurssien yhteensulautumisesta. Sosiaalityöntekijät 

erikoistuvat tahtomattaankin käyttämään epäsuoria kontrollin muotoja, mikäli he 

pyrkivät toteuttamaan ammattinsa molempia tehtäviä: asiakkaan sosiaalista tukemista 

ja yhteiskunnan sosiaalista vakautta.  

Vaikka sosiaalityöntekijöillä on selkeä yhteiskunnallisen kontrollin 

funktio, heidän toiminnastaan ei voi saada yhtä helposti otetta kuin esimerkiksi 

lääkärien toiminnasta. Arkikielessä sosiaalityöntekijöiden epäsuorat menettelytavat 
                                                
15 Foucault�n mukaan diskurssit ovat vakiintuneita, ajallisesti pitkäkestoisia merkityssuhteiden, puheen, 
kielen, tekstien ja vallan muodostamia systeemejä. Ne ovat myös suhteellisen eheitä ja säännön 
mukaisia, ja rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta. 
(Honkasalo 2000, 56) 
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tulevat esiin usein negaatioina. Sosiaalityöntekijöiden auktoriteetti ja asiantuntijuus 

usein kielletään, jolloin selkeän intressi konfliktin alle saattaa peittyä muita 

konflikteja tai varsinaiset asiat hautautua sosiaalityöntekijöiden vähättelyn alle.  

Heikkouksistaan huolimatta Stensonin määrittely onkin silmiä avaava. Siihen tiivistyy 

käsitys siitä, että sosiaalityöntekijät ovat ryhmä, jonka vallan käyttöä ei ole juuri 

vakavasti pohdittu. Näin ainakin yksilötasolla, sillä sosiaalityön kontrollille on helppo 

kääntää selkänsä ja kieltää sen valta negaation kautta. Yleinen kuva 

perussosiaalityöstä on negatiivisesti latautunut rahanlaskennan ja kontrollin sävyttämä 

(Horsma 2004, 145). Sosiaalitoimistossa asiointia ei koeta muutostyönä vaan usein 

taloudellisen avun hakemisena, ikään kuin muutos tapahtuisi ainoastaan asiakkaan 

toiminnan tuloksena. Epäsuoruus toisaalta paljastaa valtaa auktoriteetin alta toisaalta 

piilottaa sitä tasavertaisuuden kuoren alle. Joskus sosiaalityöntekijöitä jopa 

halveksitaan todeten, ettei niillä akoilla ole mitään auktoriteettia, mutta kuitenkin he 

päättävät useista tärkeistä asioista. Valta peittyy kiellon kautta täysin päinvastoin kuin 

lääkärin kohdalla: �kyllä se varmasti tietää mikä on paras vaihtoehto�. 

 

Kolmannen johtolangan sosiaalityön valtaan tarjoaa sosiaalityön yhteiskunnallisen 

aseman tarkastelu valtatutkimukselle merkittävien käsitteiden: asiantuntija, professio 

ja auktoriteetti kautta. Näiden käsitteiden ympärillä tehty tutkimus on usein sidoksissa 

vahvasti vallan ensimmäiseen ja toiseen dimensioon. Tosin 1970-luvulla etenkin 

professioita on tutkittu varsin kriittisesti. Auktoriteetti on varmasti eniten käytetty 

käsite kun puhutaan ammattiryhmien vallasta. Sitä harvemmin määritellään vaikka 

sen määrittely on yhtä hankalaa kuin vallan. Yksinkertaisesti auktoriteetin voidaan 

katsoa olevan legitiimiä valtaa. Toisaalta auktoriteettia on määritelty myös vallan 

pyrkimykseksi. Tällöin auktoriteetti ei olisi valtaa vaan hallinnoimisen stagnaatiotila. 

Kuitenkaan tämänkään määritelmän mukaan puhdasta jähmettynyttä auktoriteettia on 

harvoin erotettavissa. Esimerkiksi vaikka sosiaalityöntekijä toimisi auktoriteetti 

asemassa määriteltäessä subjektiivisten oikeuksien mukaisia palveluita, hänellä on 

tiettyä liikkumavapautta ja harkintavaltaa. Auktoriteetti, diktaattorikin, vaatii 

taustayhteisön, jonka puolesta se voi puhua. Professio toimii usein tänä viiteyhteisönä. 

Kun sosiaalityötä tarkastellaan professiona voidaan ensimmäisenä 

perustellusti kysyä onko se professio. Näennäisesti sosiaalityö täyttää profession 

tunnuspiirteet. Sosiaalityöntekijät osallistuvat altruistisen palvelun järjestämiseen, 

ovat järjestäytyneet liitoksi ja soveltavat erikoistunutta tieteellistä tietoa 
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työtehtäviinsä. Sosiaalityöntekijöiden yhteiskunnallinen arvostus lepää kuitenkin 

hoivan ei tieteellisen eksperttiyden päällä. Sosiaalityöntekijät eivät myöskään ole 

onnistuneet luomaan profession edellyttämää sosiaalista sulkeumaa. He ovat 

muodostaneet liiton yhdessä opistotasoisen (ja AMK) koulutuksen saaneiden kanssa. 

Sosiaalityöntekijöiden ammatinkuva on myös selkiytymätön ja asiantuntijuus usein 

kyseenalaistettua. Tämä siitäkin huolimatta, että sosiaalityöntekijöiden asema on 

taattu lailla. Professiota heikentää myös sen akateeminen nuoruus.  

Sosiaalityöntekijän vallan hahmottaminen asiantuntijuuteen perustuvan 

auktoriteettina on myös mahdollista, joskin ongelmallista. Sosiaalityö ei lukeudu 

niiden vakiintuneiden professioiden joukkoon, joilla asiantuntijuus ikään kuin 

automaattisesti traditioon nojaten seuraa koulutusta. Sosiaalityön asiantuntijuutta ei 

myöskään voi täysin sovittaa uusasiantuntijuuden määritelmiin, sillä sosiaalityöntekijä 

ei yleensä toimi vapailla markkinoilla. Työn vahvasti säännellyn luonteen ja tulosten 

mittaamisen vaikeuden takia uusasiantuntijuuden aktiivinen asiantuntijuuden 

rakentamisen rooli ei sosiaalityöntekijälle ole helppo. Sosiaalityöntekijän 

asiantuntijuus näyttää toteutuvan heidän työyhteisöissään. Tämä on kuitenkin varsin 

kapea-alaista. Kun hahmotamme asiantuntijuutta köyhyyden käsitteen kautta 

sosiaalityön asiantuntijuus näyttäytyy liberaalis-demokraattisen yhteiskunnan 

vallanpitäjien ja sosiaalihuollon asiakkaiden intressien vallanpitäjän päämäärien 

mukaisena yhteensovittamisena. Yksilö ehdollistetaan asiantuntijuuden avulla 

valitsemaan �oikea� vaihtoehto. Tämä on sosiaalityön asiantuntijuuden varmasti 

merkittävin aspekti. Kuitenkin sosiaalityön oma asiantuntijuus saattaa hallinnollisten 

muutosten myötä pelkistyä oikean vaihtoehdon noudattamiseksi mikäli tiedon 

muodostus muuttuu sosiaalialallakin pääosin taloudelliseksi sosiaalisen sijaan.   

Sosiaalityöntekijän vallan hahmottamisen auktoriteetin, profession ja 

asiantuntijuuden kautta hankalaksi tekee sosiaalityön asiantuntijuuden luonne. Heidän 

asiantuntijuutensa ytimessä ovat epäsuorat menetelmät. Sosiaalityöntekijöistä 

muodostuu epäsuorien menetelmien asiantuntijoita heidän työnsä kaksoisluonteen 

takia. Sosiaalityössä valtaa käytetään siten, että se vaikuttaa tasa-arvoiselta. 

Sosiaalityön tilalliset, ajalliset ja yhteiskunnalliset puitteet eivät anna mahdollisuutta 

suoran auktoriteetin käyttöön kuin ääritilanteissa. Kuitenkin sosiaalityön 

lainsäädännöllinen tehtävä ja koulutus edellyttävät asiantuntijuutta ja auktoriteettia 

sekä yksilöiden kontrolloimista. Sosiaalityön valtatarkastelu edellyttää 

ammattikunnan syntyhistorian ymmärtämistä. 
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5. Sosiaalityön vallan historia 

5.1. 1500 - 1700-luvut: järjestelmä syntyy  

 

Edellisissä luvuissa on sosiaalityötä pyritty hahmottamaan vallankäytön alueella 

valtateoreettisessa ja juridisessa viitekehyksessä sekä ammattiin elimellisesti liittyvien 

käsitteiden kautta. Seuraavissa luvuissa pyritään menemään pintaa syvemmälle. 

Etsimään niitä yleiseurooppalaisia ja suomalaisia tapahtumasarjoja sekä 

lainsäädännöllisiä ja aatehistoriallisia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet nykyisen 

kaltaiseen käsitykseen suomalaisen sosiaalityön vallasta. Tämän tarkastelun myötä 

voimme syventää käsityksiämme siitä. Foucault�n mukaan ei ole järkevää yrittää 

saada aikaan jonkinlaista deduktiota aloittamalla vallan tutkiminen sen keskustasta ja 

etenemällä kohti sen yhteiskunnallisia vaikutuksia (kuten olemme tähän asti tehneet), 

vaan on viisaampaa aloittaa nouseva tarkastelu ilmiön historiasta (Foucault 1986. 

234). Suuren empiirisen aineiston puutteessa en voi täysin toteuttaa Foucaultin 

ajatusta, vaan joudun pysymään Galbraithin linjalla luottaen yleisesti hyväksyttyihin 

aineistoihin. Kuitenkin Foucault�n suosituksen mukaan siirrymme uudelle 

lähestymisradalle.    

Vähempivaraisten ja vaivaisten hoito lienee yksi ihmislajille tyypillinen 

piirre. Tämän ajatuksen kautta voimme ulottaa sosiaalityön tai paremminkin 

sosiaalisen työn historian aina historian alkuhämärään asti. Vallankäyttö on varmasti 

ollut myös aina osa toisten avustamista, sillä avustettu yleensä on riippuvainen 

avustajastaan. Kenen kädestä syöt sen lauluja laulat sanoo vanha kansanviisaus. Tässä 

luvussa pyrin hahmottelemaan historiallista kehityslinjaa almujen annosta ja perheen 

sisäisestä avustamisesta kohti yhteiskunnallista kontrolli- ja valvontajärjestelmää. 

Pyrin tarkastelemaan suomalaisen sosiaalisen turvan kehitystä vallan ja kontrollin 

näkökulmasta osana eurooppalaista ideologista kehitystä. 

Sosiaalinen lainsäädäntö kehittyi vallan keskittyessä valtiolle. Ruotsissa 

(Ruotsi-Suomessa) muodostui jo 1500-luvulla sosiaalinen turvajärjestelmä. Turva oli 

varsin konkreettista. Sotaisina aikoina aatelisia kiellettiin pitämästä tiloillaan 

enemmän ihmisiä kuin oli välttämätöntä. Suojelu oli suojelusta armeijaan joutumista 

vastaan sekä irtolaislainsäädännön kehittyessä irtolaisuutta vastaan (Pulma 1994, 29). 

Siis omistava kansanosa saattoi suojella omistamatonta valtiota vastaan. Omistava osa 
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ei itse tätä suojelusta tarvinnut. Valtio oli siis toimija jonka interventioilta oli 

suojauduttava, mikä tapahtui työpaikan hankkimisella.  

1540-luvulla kaikki omaisuudettomat ja ammattitaidottomat yli 15-

vuotiaat miehet, joilla ei ollut työtä, leimattiin irtolaisiksi. Irtolaisuudesta voitiin 

sakottaa, määrätä pakkotöihin tai 1700-lukua kohden tultaessa yhä useammin lähettää 

armeijaan, joka kärsi työvoimapulasta. Myös laiskoja renkejä voitiin lähettää 

armeijaan. (Ibid.) Omaisuudettomat olivat näin ollen täysin riippuvaisia 

työnantajistaan.     

Kustaa Vaasan aikana hospitaaleja alettiin valtiollistamaan. Sairaalat 

alkoivat myös eriytyä köyhäinhoitopaikoista. Köyhäinhoidossa tyypillistä oli hyvin 

vahva moraalinen erottelu. Tahdottiin erotella työkykyiset köyhät ja työkyvyttömät 

köyhät eli vaivaiset. Vaivaiset tarvitsivat apua. Irtolaisille tarjolla oli pakkotyötä. 

Köyhäinhoito sälytettiin seurakuntien vastuulle 1500-luvun kuluessa usein asetuksin. 

Kerjuusta tehtiin luvanvaraista ja siitä tuli osa vaivaishoitoa. Luvanvarainen kerjuu 

olikin vaivaishoidon päämuoto kirkon vaivaiskassojen ja almutupien lisäksi. (Emt, 32 

-35.) Kerjuun luvanvaraistaminen oli yleiseurooppalainen ilmiö mm. jo Nürbergin 

säännöissä 1370-luvulta määritellään kerjuuseen oikeutetut (Eräsaari 1991, 28). 

Myöhemmin niin Saksassa kuin Suomessakin kerjäämisen kieltäminen ja 

luvittaminen osoittautui tehottomaksi kurimuodoksi. Aina löytyi ihmisiä, jotka 

halusivat antaa köyhille rahaa kielloista huolimatta. Näin kiellot loivat vain lisää 

levottumuuksia. (Eräsaari 1991, 34.) 

 Valtion kiinnostus kontrollointiin perustui lähinnä sotalaitoksen 

toimivuuden ja työvoiman riittävyyden takaamiseen pakko-otoin ja 

irtolaislainsäädännöllä. Työvoiman laadusta ei oltu vielä kovin kiinnostuneita (Pulma 

1994, 36-47). Toisena syynä, armeijan rekrytoinnin lisäksi, köyhäinhoidon 

asteittaiselle säännön mukaistumiselle voidaan nähdä reformaation tuoma henkinen 

murros. Almun antamisella ei enää ollut autuoittavaa vaikutusta vaan �järjestelmän� 

tuli ottaa vastuuta vähäväkisistä (Eräsaari 1991, 29).  

1700-luvulla yhteiskunnan sosiaalinen rakenne muuttui Suomessa 

voimakkaasti. Syntyi torppari- ja itsellisluokka. Köyhäinhoitopolitiikkaa leimasi 

edelleen moraalinen erottelu oikeisiin köyhiin ja laiskureihin. Kiinnostus laiskureita 

kohtaan vaihteli työvoimatilanteen mukaan.  1700-luvun puolivälin kieppeillä 

suoritettiin Ruotsissa väestönlasku, jonka tulos järkytti viranomaisia: kansaa oli aivan 

liian vähän. Kansan hyvinvointi, etenkin lasten asema alkoi kiinnostaa valtiota. 1756 
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perustettiin ensimmäinen valtiollinen sosiaalihallitus16. Käytännössä seurakunnat 

kuitenkin vastasivat edelleen köyhistä.  1700-luvun kuluessa vaivaishoito vakiintui 

(Pulma 1994, 36 -47). Vaivaishoidon tyypillisimmät muodot olivat laillistettu kerjuu, 

ruotuhoito ja elätteelle anto sekö siihen liittyvä huutolaisjärjestelmä (Eräsaari 1991, 

70). 

Käytännön vaivaishoito oli seurakunnissa ihmisten hoitamista 

köyhäintuvissa, raha-avustuksilla, elättihoidolla tai ruoduttamalla eli asettamalla 

vaivainen taloryhmän vastuulle. Vuosisadan lopulla säädettiin laki 

kotipaikkaoikeudesta. Tällöin kirjaamisen ja tilastoinnin merkitys korostui, sillä 

seurakunta vastasi vain omista köyhistään. (Pulma 1994, 47-48.) Köyhien merkittävin 

luokittelu periaate olikin kotipaikka (Eräsaari 1991, 86). Kirkonkirjojen avulla 

kontrolli alkoi muodostua järjestelmälliseksi ja vaivaiset hallittavaksi ja valvottavaksi 

joukoksi. Vaivaiset olivat vielä kuitenkin verrattain pieni joukko. Tosin joissain 

kaupungeissa alle 15-vuotiaista lapsista 15 -20 % oli elättihoidossa. (Pulma 1994, 49.) 

 

5.2. Sosiaalityön ongelmat hahmottuvat  

 
�Kuinka voidaan oikeuttaa epätasa-arvoisuudet oloissa, joissa perustasa-arvoisuuden 

tuli vallita? (Procaccio 1997, 45)� 
 

Suomessa tapahtunut kehitys voidaan nähdä osana yleiseurooppalaista kehitystä. 

Suomi oli koko 1700 ja 1800 luvun osa Euroopan suurvaltoja, eikä Suomen 

sivistyneistön oppineisuus rajoittunut Suomalaiseen sivistykseen. 1800-luvun 

puolivaiheessa köyhäinhoidossa nähtiin Suomessakin selkeä murros. J.W. Rosenborg 

näkee 1858 julkaistussa väitöskirjassaan, Om fattigdomen och allmänna fattigvården i 

Finland, modernin köyhyyden, pauperismin, koskevan kokonaisia ja yhteiskunta 

luokkia ja olevan paitsi yhteiskunnallinen myös moraalinen ilmiö. Rosenborgin 

väitöskirjan teesit olivat suoria kaikuja englantilaisesta, ranskalaisesta ja saksalaisesta 

keskusteluista. (Eräsaari 1991, 27-28.) Suomalainen pieni sivistyneistö oli jo (tai 

vielä) eurooppalaisen keskustelun ajanhermolla. Euroopan mentaalisen ilmapiirin 

muutos heijastui viiveellä myös Suomen suurruhtinaskuntaan Venäjän 

lounaisreunalle. Suomi oli, valtiollisesta asemastaan huolimatta, edelleen kiinnittynyt 

läntiseen Eurooppaan lainsäädäntönsä, uskontonsa ja (osittain) kielensä perusteella. 

                                                
16 Hospitaali- ja lastenkotideputaatio 
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Euroopan ideologisella ja hallinnollisella kehityksellä olikin todella suuri merkitys 

suomalaisen järjestelmän muotoutumiselle, ja sen tulokset ovat edelleen nähtävissä. 

Tässä luvussa pohditaan kuinka 1700-luvulta alkanut kehitys on vaikuttanut ja 

vaikuttaa sosiaalityön valtaan.  

Suomalaisien tuotantotapojen ja �tuotantosuhteiden kehitys, 

suomalaisen kapitalismin synty, lomittuu Euroopan ja muiden maiden muutoksiin. 

Suurten yhteiskunnallisten muutosten ja ideologioiden tarkastelu pelkästään 

suomalaisessa kontekstissa muodostuukin ongelmalliseksi. (vrt. Lahtinen 2006, 70.) 

Suomea on vaikea nimittää 1800-luvulla esikapitalistiseksi yhteiskunnaksi. Vaikka 

Suomi olikin pääosin agraarinen ja syrjäinen maa sillä oli kuitenkin kiinteät yhteydet 

muuhun Eurooppaan. Lahtinen muistuttaakin, ettei periferiaa voi tarkastella ilman 

keskustaa eikä keskustaa ole ilman periferioita. Ne ovat olemassa ainoastaan 

keskinäisissä voima ja valtasuhteissa. (Lahtinen 2006, 70.) 

1800-luvulta lähtien liberalismi on ollut yksi Euroopan kantavia 

ajatustraditioita. Rosen mukaan se ei ollut �abstraktia� poliittista filosofiaa vaan 

huomattavan käytännöllinen periaate, jonka mukaan hallitus ei voinut säännellä 

kaikkea, koska sillä puuttui tieto ja kyvykkyys, ja siten se rajoittaisi subjektin yksilön 

vapautta (Rose 1995, 21). Kuten tiedämme, lockelaiseen perinteen perusprinsiippeihin 

lukeutuu ihmisten luonnolliset oikeudet ja valtion mahdollisimman vähäinen 

puuttuminen kansalaisten elämään, mikäli se sujuu muiden perusoikeuksia 

loukkaamatta. Smith omaksui Lockelta käsityksensä ihmisten tasa-arvoisuudesta. 

(Leitzinger 1993, 27, 35.) Liberalismista onkin vaikea puhua puhumatta poliittisesta 

talousteoriasta, sillä liberalismin oppi-isät olivat nimenomaan poliittisen talousteorian 

uranuurtajia. Kapitalistisessa taloudessa vapaan kilpailun avulla myös ihmiset 

saattaisivat toteuttaa itseään ja kykyjään vapaasti. Liberalismille kuitenkin muodostui 

ongelmaksi eräs välttämätön tosiasia17: köyhyys, kurjuus ja vaivaisuus.  

Jo Locke kirjoitti, ettei kenelläkään voi olla sellaista omaisuutta, josta 

voisi olla antamatta tarpeessa olevalle. Tarpeella Locke tarkoitti pakottavaa hätää. 

(Emt, 28.) Ongelmaksi tämä muodostuu myös smithiläisessä teoriassa. Smithin 

mukaan omaisuus on pyhää ja loukkaamatonta ja erilaiset tukiaiset vaikuttavat 

kielteisesti markkinoihin. Kuitenkin hänen utilitaristisen käsityksensä mukaan viisas 
                                                
17 Köyhyyttä pidettiin välttämättömänä ja luonnonoloihin kuuluvana ilmiönä, jota ei ikinä voitaisi 
täysin voittaa. Hyviä esimerkkejä ajan hengestä ovat muunmuassa Benthamin ja Malthusin kirjoitukset, 
jotka muodostavat samalla ilmiön ääripäät: biopoliittisen unelman ja bioekonomisen 
välttämättömyyden (Dean 1997, 99). 
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ihminen ymmärtää toisten onnellisuuden arvon. Tämän lisäksi hän itse asiassa  asettaa 

valtion tehtäväksi paitsi poistaa markkinatalouden esteitä, myös huolehtia kaikista 

sellaisista tarpeista, joita yksityisten yrittäjien ei ole kannattavaa tyydyttää. 

(Leitzinger 1995, 46-47.) Liberalismiin liittyy siis sisäinen ristiriita hyvinvoinnin, 

omaisuudensuojan ja vapauden välillä. 

1800-luvulla kehittyi myös uudenlaisia hallinnollisia normeja, jotka 

läpäisivät yhteiskunnan. Niiden toimeenpanolla saatiin uutta tietoa, tilastoja ja 

erilaisia demografisia faktoja. Nämä uudet näkökulmat muodostivat aineiston 

sosiologeille ja sosiaalistatistikoille. Syntyi sosiaalisen alue, joka tarjosi 

mahdollisuuksia uudenlaiselle tieteelle ja uudenlaisille käytännön toimenpiteille. 

(Rose 1995, 22.) Näiden keinojen avulla voitiin puuttua liberalismin ongelmakohtiin: 

köyhiin. Tämäkään ei kuitenkaan ollut ongelmatonta.  

Lockelaisen traditioon sitoutunutta liberalismia tutkittaessa 

tarkasteluketju päättyy lähes aina luonnollisiin oikeuksiin. Niin myös 

tarkastellessamme liberalismin suhdetta valtaan ja nimenomaisesti sosiaalityön 

valtaan. Nykyisellään sosiaalityö, varsinkin suomalaisessa kontekstissa, muodostaa 

massiivisen apu- ja avustusverkoston. Perustavanlainen apu on kuitenkin 

sosiaalityössä, myös Suomessa, on ollut taloudellista.  

Taloudellinen apu on edelleenkin ihannetapauksessa työn tarjoamista. 

Mikäli nykyään kaikki apu voitaisiin kuitata työllä, muodostuisi sosiaalihuolto lähes 

turhaksi. Sitä varten on perustettu työvoimaviranomaiset. Kuitenkin 1800-luvulta 

peräisin oleva käsitys siitä, että ainoa tapa ratkaista köyhyysongelma on työ, elää 

edelleen vahvana. Tämä siitäkin huolimatta, että yleislääkkeeksi tarjotut työlaitokset 

kaatuivat omaan mahdottomuuteensa.  Kaikkien muiden avustuskeinojen katsottiin 

johtavan auttamatta hyväntekeväisyys-laiskuus-kierteeseen18.  Englannissa 

viktoriaanisen ajan ratkaisuna oli periaate, jonka mukaan irtolaiseksi määritellyn 

henkilön asema tuli olla aina köyhempi ja kurjempi, kuin köyhimmän tämän 

kategorian ulkopuolella olevan (Marshall 1974, 25).  

1848 Ranskan vallankumouksellinen liike vaati oikeutta työhön 

ratkaisuna köyhyysongelmaan. Tämä kytkös tekisi avusta eli työstä yksilön oikeuden 

suhteessa valtioon. Liberaalit taloustieteilijät pyrkivät kuitenkin teoreettisesti 

pitämään köyhyyden määritelmän sosiaalisena oikeudellisen sijaan. (Procacci 1997 

                                                
18 vrt. risuja keräämään! -ideologia 



 

 61

31-33). Ranskan tapahtumilla oli välittömiä vaikutuksia myös periferiaan. 

Vallankumousvuonna Snellman määritteli Litteratur Bladetissa Ranskan 

vallankumouksen käänteentekeväksi sosiaaliseksi vallankumoukseksi, joka huipensi 

vuoden 1789 poliittisen vallankumouksen (Lahtinen 2006, 144).   

Ranskassa syntyi sosiaalitalouden koulukunta, joka voidaan sijoittaa 

liberalistisen talousteorian traditioon (Procacci 1997, 35). Tässä koulukunnassa 

köyhyyteen puuttumisen ongelma pyrittiin ratkaisemaan yleisen edun kautta, 

erityisesti moraalisena ongelmana. Näin valtio voisi puuttua talousjärjestelmän 

ongelmiin kumoamatta liberalismin keskeistä periaatetta: valtion puolueettomuutta. 

Valtio ei rajoittanut yksilöiden vapautta (yksilön etua) vaan toimi veljeyden kentällä 

(yleinen etu). Se ajoi pyyteettömiä etuja, joiden tuli mahdollistaa vapauden ja 

veljeyden rinnakkaiselo (emt, 36).  

Sosiaalitalousteoreetikoiden rinnalle syntyi toinenkin suuntaus: 

positivistit. He painottivat työn puutteen johtuvan yhteiskunnan irrationaalisuudesta, 

joka oli korjattavissa. Työtä tekemättömyyden he taas rinnastivat moraalittomuuteen, 

joka vastasi heille epäsosiaalisuutta. Näin ollen työ ei ollut oikeudellinen vaan 

sosiaalinen ongelma. Työ oli yhteiskunnan jäsenien moraalinen velvollisuus ei 

oikeudellinen oikeus. (Procacci 1997, 52.) Sosiaalitalousteoreetikot olivat heidän 

mielestään tehneet moraalisesta kysymyksestä poliittisen ja näin antaneet ymmärtää 

että yhteiskunnassa tarvitaan poliittisia muutoksia (emt, 54). Kyseessä oli siis 

näkemys ero siitä oliko moraalinen kysymys yhteiskunnallisesti korjattavissa vai 

olivatko moraalittomat yksilöt vain toivottomia, järjettömiä tapauksia. Joka 

tapauksessa kontrollin poliittinen tehtävä nähtiin �sosiaalisena�. Poliittisesta 

järjestelmästä tuli sosiaalinen järjestelmä ja poliittisista ongelmista sosiaalisia. Näiden 

ongelmien koettiin tarvitsevan keskitettyä valtiollista puuttumista. (Rose 1995, 23.)  

Vaikka työ itsessään oli jo kompromissi köyhyysongelman 

ratkaisemiseksi, oikeus työhön tuotti kuitenkin jo selkeästi enemmän ongelmia. 

Procacci lainaa Gardineria, joka toteaa, että oikeus apuun ei tule olla muuta kuin 

oikeus työhön. Tämä johtaa kuitenkin Gardinerin mukaan samoihin vaikeuksiin, sillä 

yksilö jolle apu ollaan velkaa voi vaatia sitä apua (Procacci 1997, 39).  Valta vaatia 

uhkaisi liberalistisen yhteiskunta järjestelmän perusteita: yksityisen omaisuuden 

suojaa ja valtion autonomiaa (emt, 40). Oikeuden kautta valtio joutuisi välttämättä 

puuttumaan yksilöiden elämään ja näin ollen hankaloittaisi omalla toiminnallaan 

omaa tehtäväänsä toimia yksityisen omaisuuden viimeisenä turvana. Oikeus toisi 
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mukanaan valtion merkittävän vallan kasvun. Mitä enemmän oikeuksia kansalaisilla 

olisi, sitä enemmän valtiolla olisi velvollisuuksia kansalaisia kohtaan, ja sitä enemmän 

sen tulisi käyttää valtaa kansalaisia kohtaan. Ongelma on säilynyt samana. 

Esimerkiksi professori Risto Harisalon mielestä suomalainen subjektiivisiin 

oikeuksiin perustuva järjestelmä on kestämätön: markkinoiden vapaan toiminnan 

estäminen sitoo valtion kansalaisiin ja kansalaiset valtioon (Helsingin Sanomat 

10.6.2007).19   

Edellisen perusteella voidaan todeta, että oikeus apuun työnkin 

muodossa muodostuu ongelmalliseksi liberalismille. Liberalismin oppi-isän Adam 

Smithin mukaan valtio on kuitenkin velvollinen turvaamaan kaikkien mahdollisuuden 

toteuttaa itseään ja kykyjään. Tästä muodostui suuri ongelma. Köyhät loivat 

yhteiskunnalle haasteen johon oli puututtava, sillä myös köyhien moraalittomuus 

aiheutti ongelmia esim. rikollisuuden kautta oikeuteen omistaa siis yksilön 

vapauksille. Köyhiä ei voitu jättää myöskään täysin oikeuskelpoisuuden ulkopuolelle, 

sillä holhouksen alaisina ei heitä voitu pitää hallinnankohteina.  Heidän 

luonnonoikeuksiinsa kuului, niin kuin kaikkien muidenkin, oikeus kansalaisuuteen. 

Köyhätkään eivät voineet olla olematta. Olemassaolo oikeutti heidet kansalaisuuteen 

ja kansalaisuus teki heistä muodollisesti tasa-arvoisia. Köyhät nostivatkin esiin 

ongelman ei, niinkään eriarvoisuudesta vaan tasa-arvosta, tuomalla eriarvoisuuden 

konkreettiseksi ongelmaksi (Procacci 1997, 44-45). Eriarvoisuuden edessä 

valtioteoreetikot olivat polvillaan kuinka käsitellä sitä, jos heidän mallinsa mukaan 

eriarvoisuuden tulisi olla hedelmällistä, tervettä kilpailua synnyttävää ja tasa-

arvoisuutta edistävää, eikä mädättävää pauperismia. 

Tähän ongelmaan oli löydettävä vastaus. Tätä vastausta haettiin ja haetaan yhä 

edelleen velvollisuudesta toimia moraalisesti oikein tai rationaalisesti. Tällä tavoin 

kyettiin vahvistamaan muuten niin heikkoa liberalismin valtiota. Procacci kirjoittaa:  

 
Mikäli on totta, että rationaalisuus on luonteeltaan �yksilöivää ja totalisoivaa�, velvollisuuden 
käsite sijoittuu yksilön kasvatuksen - aivan kuten sosiaalisen sidoksenkin - tuotannonkin 
keskiöön. Sellaisenaan siitä tulee demokratian strategian ratkaiseva tekijä, joka lopettaa 

                                                
19 Suomessa on yhdistetty vapausoikeudet, taloudellisetoikeudet sekä sosiaaliset- ja sivistykselliset 
oikeudet samaan asiakirjaan. Näitä perusoikeuksia on voitu kehittää yhtenä kokokonaisuutena ja 
perustuslain yhtenä lukuna valtaa ja vallan jakoa koskevien säännösten yhteydessä.  (Hallberg 2005, 
77-79). Tosin suuri osa näistä tehtävistä on sälytetty kunnille (emt, 80-82). Harisalon kaipaamat 
uudistukset vaatisivat perustuslain muutoksen. (Uus)Liberalistinen teoria on vaikea sovittaa 
perustuslain mukaiseen käytäntöön .  
 



 

 63

valtion ja yksilön välisen vastakkainasettelun, joka taasen jätti liberaalin valtion aivan liian 
epävakaaksi. Velvollisuus mahdollistaa niiden välissä olevien sosiaalisen tilan 
organisoimisen. Tässä tilassa pelkkien poliittisten tekojen sijasta hallinnollisiin toimiin 
ryhtyvä valtio kohtaa yksilön, joka on määritelty hänen �kansalaisena olemisen velvollisuuden 
kautta.� (Emt. 60) 

 

Procaccin väittämä on raju, mutta se vaikuttaa joka tapauksessa hyvin 

perustellulta. Väittämän heikoin kohta on  heti lainauksen alussa: �Mikäli on totta, 

että rationaalisuus on luonteeltaan yksilöivää ja totalisoivaa�. Dean määrittelee  

poliittisen taloustieteen siten, että sen voidaan olettaa pyrkivän rationaalisuuteen. 

Häneen mukaansa se, että köyhät ovat poliittisessa taloustieteessä taloudenpidon 

kohteita ja heistä kerättyä käytännöllistä tietoa pyritään yhdistämään taloustieteen 

lausumiin, johtaa eittämättä köyhien objektivointiin (Dean 1997,89). Kun köyhiä 

mitataan, luokitellaan ja heistä kerätään kaikenlaisia tunnuslukuja, täytetään 

hallinnoinnin tunnusmerkit. Tutkimus saa kirjanpidollisen luonteen, se muuttuu 

tutkinnoksi. Kirjanpidolla tähdätään taloustieteessä aina tehostamiseen. Tällaista 

toimintaa voidaan kutsua yksilöiväksi ja totalisoivaksi. Poliittinen taloustiede loi 

myös mitattavan käsitteen, väestön, tuottamallaan tiedolla. Väestön kautta kaikki 

yksilöt kietoutuivat vallankäytön ja totuuden tuotannon verkkoon (Hänninen ja 

Karjalainen 1997, 10).  

Tämän kehityksen voidaan katsoa vieneen sosiaalisen alueen 

tutkimuksen irtautumiseen poliittisesta taloustieteestä ja sinetöineen sosiaalitieteiden 

sitoutumisen hallinnoinnin diskurssiin (Dean 1997,89). Tästä voidaan katsoa myös 

johtuvan valtio-oppineiden kiinnostuksen puutteen kyseiseen sektoriin. Sitä ei 

mielletä niinkään vallan alueeksi. Voidaan myös todeta, että sosiaalisektoria on 

pidetty usein ns. pehmeänä sektorina ja sen on katsottu kuuluvan yksityisen tai 

feminististä teoriaa lainatakseni femiiniin kenttään, jolla ei ole ollut niin suurta 

painoarvoa. Kuten profession käsittelyn yhteydessä todettiin kyse on alunperin naisten 

tieteestä, jonka miehet kehittivät naisille . Yhä edelleen sosiaalipuolen toiminta 

nähdään useasti kasvatukseen ja moraalisiin kysymyksiin liittyvänä, vrt. 

yhteiskuntaäiteys, mitä se tietenkin on, mutta nämä ominaisuudet eivät pese sitä 

vallasta ja tee siitä epäpolliittista. Myöhemmin tutkielmassa käsitellään Althusserin 

näkemyksiä kasvatuksen sisältämästä vallankäytöstä.  

Procaccin hahmottelemassa sosiaalisen alueen muodostumisesta saattaa 

saada käsityksen, että köyhäinhoidon ongelmia voidaan käsitellä suoraan 

taloushistorian, ideologiahistorian tai moraalikeskustelun näkökulmasta. Näin ei 
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kuitenkaan ole, muistuttaa Dean (Dean 1997, 69). Hänen mukaansa köyhäinasiaa 

voidaan tarkastella ainoastaan liberalistisen hallinnoimisen genealogiana. 

Hallinnoinnilla tarkoitetaan eri asiaa kuin valtiolla. Hallinnon käsite on laajempi. Se 

käsittää kaiken käyttäytymisen muuttamiseen tähtäävän kohtuullisen laskelmoidun 

toiminnan20. (Emt, 67 -69.) Procaccion esittämällä tavalla köyhyys suhteutuu kaikkiin 

yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Näitä suhteita tarkastelemalla meidän on mahdollista 

päästä käsiksi sosiaalityön paikkaan vallan kentällä.  

 

5.3. Sosiaalityön käytännöt jäsentyvät ja vallan rakenteet hahmottuvat 

 

Euroopan sosiaalityön käytäntöihin varmasti eniten vaikuttanut yksittäinen yhdistys 

oli Englantilainen Charity Organisation Society, COS (perustettu 1867). Sen 

ajatusmaailma sitoutui tiukasti liberalismin perinteeseen. 1800-luvun jälkipuoliskon 

COS:in johtava ideologi Charles Loch kirjoittikin, että kaikki riippuvuuden muodot 

ovat valtion vihollisia. Organisaation keskeisin tavoite oli korvata vanha almuihin 

perustuva riippuvuutta aiheuttava hyväntekeväisyystyö työllä, joka vaikuttaisi 

paupereiden moraaliin ja korjaisi heidän asenteitaan erityisesti työn suhteen. CSO 

pyrki eroon siitä filantropiasta josta vuoden 1852 Suomen köyhäinhoitoasetuskin sai 

vaikutteita. Ranskalainen ja Englantilainen keskustelu olivat siis hyvin lähellä 

toisiaan. (Eräsaari 1991, 45-49, 71.) COS ideologian mukaan yksityiset hyväntekijät 

voisivat edelleen auttaa ansaitsevia vähävaraisia, joiden asenne oli kunnossa. Julkisen 

vallan tulisi avustaa ei ansaitsevia, heitä jotka todennäköisesti eivät avusta hyötyisi. 

Moraalisin perustein suljettiin siis osa avun tarvitsijoista yksityisen avun ulkopuolelle. 

Jälkikäteen tätä mallia on kutsuttu rinnakkaisratojen malliksi. (Eräsaari 1991,  50-

52,66.)  

Saksalainen sosiaalihuolto erosi englantilaisesta ja ranskalaisesta 

merkittävimmin siinä, että varsinaisten oppien ja ideologioiden laatimisen sijaan 

kehitettiin varsin tiukka lainsäädäntö, jonka puitteissa köyhien kanssa työskentelevät 

toimivat. He eivät toimineet siis oppiensa vaan lainsäädännön varassa. 

Köyhäinhoidon säännökset säätelivät myös köyhäinhoitoa tekevien työtä. Englannissa 

ja Ranskassa liiallinen valtion sekaantuminen nähtiin yksilön vapauden rajoittamisena 

ja johtavan liialliseen riippuvuutena valtiosta (Eräsaari 1991, 65,  Procacci 39-40). 

                                                
20 Vrt vallan määritelmät 
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Näissä maissa köyhäinhoito liitettiin selvemmin moraaliin. Lakien sijaan ideologialla 

ja niihin pohjautuvilla näennäisen rationaalisilla työtavoilla oli suurempi merkitys 

näiden kahden maan köyhäinhoidossa (Eräsaari 1991, 82 -85). Ne kietoutuvat 

selkeämmin liberalismiin syntyyn. Saksan byrokraattisen köyhäin hoidon lisäksi 

Suomeen ammennettiin ideoita köyhäinhoidon järjestämiseksi Ranskasta ja 

Englannista (Eräsaari 1991, 82 -85). 

1800-luvulla moraalinen ajattelu juurtui myös Suomessa yhä 

elimellisemmäksi osaksi keskustelua yhteiskunnallisista ongelmista, jotka eritoten 

kaupungeissa alkoivat kärjistyä. Myös maaseudulla itsellisten luokka kasvoi ja syntyi 

väestönosa, jonka työvoimalle ei ollut enää kysyntää. Tästä seurasi luokkaerojen 

kasvu. Yleinen käsitys oli, että vaivaisapuun ei pitänyt olla oikeutta eikä sen 

antamiseen velvollisuutta, vaan sen tuli perustua vapaaehtoisuudelle. Köyhyyden 

katsottiin olevan valtaosassa tapauksia kiinni köyhästä itsestään (Pulma 1994, 51-58). 

Tästä seurasi ajattelussa luonnollisesti avustavan ja avustettavien liberalismin 

mukainen arvottaminen. Avustajat olivat olleet ahkeria kun taas avustettavat 

leimattiin usein laiskureiksi ja vätyksiksi.   

Liberalistinen vaivaishoitoajattelu kuitenkin unohtui. 1848 Hullu vuosi 

pelästytti myös tsaarin. Valtakunnassa sensuuri tiukkeni ja senaattikin asettui 

vanhoilliselle linjalle.  Uusi vaivaishoitoasetus (1852) seurasi tätä poliittista 

ilmapiiriä. (Emt,59.) Tämä asetus oli Suomen suurruhtinaskunnan ensimmäinen 

itsenäinen sosiaalihuollon alaan katsottava asetus ja näin ollen Suomen oman 

sosiaalihuollon lainsäädännön historian voidaan katsoa alkaneen tästä. Apuun 

oikeutetuiksi määriteltiin avuntarpeessa olevat: hourut ja mielettömät, ruumiiltaan 

vialliset, vanhastuneet, kovan onnen taikka taudin vuoksi avuntarpeessa olevat sekä 

alle 16-vuotiaat (Toikka 2005, 43). Edelleen sukulaisten apu katsottiin ensisijaiseksi.  

Köyhäinhoitovero sekä köyhäinhoitohallitukset säädettiin pakollisiksi. 1852 asetusta 

on luonnehdittu myös lempeämieliseksi. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että 

työttömät (kovaonniset) luettiin siinä työkyvyttömien ohessa köyhäin hoidon piiriin. 

Muutoksen oli mahdollistanut 1800-luvun alun eurooppalainen filantropiainnostus, 

jota vastaan COS oli hyökännyt (Eräsaari 1991, 71).  Lain henki ei kuitenkaan ollut  

filantrooppinen vaan se pyrki lujittamaan patriarkaalisia sidoksia ja takaamaan 

yhteiskuntarauhan. Edunsaajista tuli seurakunnan holhokkeja.  (Pulma 1994, 60-61.)  

Vaivaishoitoasetukseen liittyi etujärjestelmän lisäksi myös muita 

kontrollimuotoja. Kaikkien, joilla ei ollut maata edes vuokralla, oli mentävä 
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varallisten palvelukseen. Palvelupakko ulotettiin siis koskemanaan koko 

itsellisväestöä. Kaupungeissa työläisten oli otettava vastaan raatimiehen osoittama 

työ. (Toikka 2005, 44.) Tämän lisäksi muutto-oikeutta oli tuntuvasti rajoitettu (Pulma 

1994, 61). Toikka (2005) toteaakin, että laillisen suojelun järjestelmä esti 

massaköyhyyden muodostumisen. Järjestelmä takasi sosiaalisen turvan talollisten, 

tehtaanomistajien ja käsityömestareiden avulla, toisaalta se taas sitoi köyhät ja 

tilattomat elättäjäänsä (Pulma 1994, 61). Samantyyppisiä järjestelmiä oli kehittynyt jo 

edellisenä vuosisatana Saksassa (Eräsaari 1991, 33). Suomessa muutkin 

sosiaalihuollon avotoimenpiteet ottivat mallia saksasta: kaupunkien porvarit saivat 

hoidettavakseen säädettyjä köyhäinhoidon tehtäviä (Eräsaari 1991, 82). Viimeistään 

nyt voidaan kysyä perustellusti, kenen sosiaalinen turva oli kyseessä (Pulma 1994, 

61).  

Liberaali ajattelu voimistui uudelleen etenkin Millin On Liberty (1859) 

myötä (Toikka 2005,24). Suomessa tapahtui yleisemminkin henkinen murros 

poliittisten joukkoliikkeiden ja puolueiden syntyessä. Viimeistään 1870-luvulle 

tultaessa oli vaivais- köyhäinkysymyksen rinnalle syntynyt työväenkysymys. 

(Jaakkola 1994, 91.) Liberaalien mukaan vapaankaupan myötä oli todennäköistä, että 

sosiaalisia ongelmia esiintyisi. Heidän mukaansa valtion tulisi niihin puutta. 

Kuitenkin valtion oli puututtava vain niiden toimintaan, joilla itsellään ei ole 

mahdollisuutta auttaa itseään. Sosiaalisia ongelmia pitikin hoitaa vetoamalla 

kansalaisten vastuuseen. Valistustoiminta ja kansan herättäminen olivat oivia 

vastuuntunnon herättämiskeinoja. (Toikka 2005, 24-27.) Liberalismin ajatukseen 

sosiaalisesta työstä sisältyi selkeä moraalinen aspekti. Ongelmat olivat yksilö-, ei 

yhteiskuntalähtöisiä, ja vastuu viimekädessä yksilöllä. Tätä käsitystä voimistettiin 

tiukalla lainsäädännöllä.  

Samaan aikaan alettiin pohtia myös työväenkysymystä 

yhteiskunnallisesta, ei yksilölähtöisestä, perspektiivistä. Y.S. Yrjö-Koskinen toi 

Biscmarkin Saksasta Suomeen ns. kateederisosialismin ajatuksen. 

Kateederisosialismilla tarkoitetaan oppia, jonka mukaan työväen ongelmat on 

voitettava, ennen kuin ne eskaloituisivat sosialistiseksi liikehdinnäksi (emt, 28). 

Sosiaalisen työn päämääränä oli siis vallankumouksen estäminen ja yhteiskuntarauhan 

säilyttäminen. Toinen työväen etuja pohtinut suuntaus oli wrightiläinen työväenliike, 

jossa työväki organisoitiin työnantajan toimesta. Vaikka sen keinot poikkesivatkin 

edellisestä, niin sen päämäärät olivat pitkälti samat. Sosialistinen työväenliike nousi 
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myöhemmin vastustamaan koko porvarillista rintamaa.  Poliittisten liikkeiden rinnalla 

vaikutti koko ajan vahva kristillinen liike. (Emt, 31-35.) Massojen pelko sai uudet 

mittakaavat työväestön ja heidän ongelmiensa keskittyessä ja järjestäytyessä. 

Sivistyneistö, hallinto sekä poliittinen ilmapiiri olivat siis 1860-luvulle 

tultaessa muuttuneet liberaalimpaan suuntaa. Merkittäviä lainsäädännöllisiä 

muutoksia tapahtuikin juuri 1860 luvulla, jolloin kaupan ja teollisuuden rajoituksia 

purettiin. 1865 vahvistettiin uusi palkollissääntö, jolla poistettiin työpakko ja 

vapautettiin köyhien liikkuvuus. (Emt. 44-45, Pulma 1994, 61.)  Samana vuonna 

luotiin seurakuntien rinnalle kunnallinen järjestelmä, jolle vaivaishoito virallisesti 

siirtyi. Asetus maalaiskuntien perustamisesta avasi suomenkielisille talollisille pääsyn 

vaikuttamaan paikallistason päätöksentekoon (Lahtinen 2006, 77). Käytännössä 

lopullinen vaivaishoidon siirtymä seurakunnilta kunnille tapahtui vuoden 1879 

vaivaishoitoasetuksella (Toikka 2005, 46). Julkisen sosiaalisen työn hallinto oli 

lainsäädännön tasolla lopullisesti maallistunut. 

Vuoden 1852 vanhoillinen vaivaishoitoasetus jäi lyhytaikaiseksi ja 

poikkeukselliseksi. Jo muutaman vuoden kuluttua alettiin nähdä pelottavana edes 

ajatuksen hiven työkykyisen oikeudesta apuun ja sen säädöksiä ajettiin alas vähitellen 

vuodesta 1855 lähtien. 1879 vaivaishoitoasetus oli edeltäjäänsä tiukempi. 1800-luvun 

jälkipuoliskolla köyhäinhoito oli kriisiytynyt lähinnä väestön ja ikärakenteen sekä 

pulavuosien takia (Eräsaari 1991, 74). Väestönkasvu oli Suomessa Euroopan ripeintä.                              

Nälkä, puute ja liikaväestö synnyttivät  vakavan yhteiskunnallisen ongelman. 

(Lahtinen 2006, 78, 129.) Ongelmat tulkittiin kuitenkin liian löyhän lain 

aikaansaamiksi moraalisiksi ongelmiksi (Eräsaari 1991, 74). Esimerkiksi Agathon 

Meurmanin mukaan syypää tilanteeseen oli �hallituksen runsaat avunteot� (sit. 

Lahtinen 2006, 132).  

Vuoden 1879 asetuksessa velvollisuudet laskettiin minimiin. 

Avustusmuodot jäivät kuntien harkinnan varaan. Omaisten huoltovelvollisuus laajeni 

sekä köyhän oikeudet suhteessa kuntaan lähes katosivat. Avunsaanti johti 

ehdottomaan holhouksen alaisuuteen.  Köyhyys alettiin samaistaa yhä enemmän 

pahantapaisuuteen ja rikollisuuteen. Köyhyydestä tuli poliisiasia. (Pulma 1994, 62).  

Liberalismin periaatteet olivat voimissaan. 1800-luvun lopulla esimerkkiä haettiin 

Englannista, jossa valtavirran ajattelussa köyhyys nähtiin moraalisena ongelmana ja 

tiukan sanktioivan lainsäädännön nähtiin olevan kaikkien edunmukaista.     
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Kun lainsäädännöllä lisättiin oikeuksia (mm. liikkuvuus), katsottiin 

myös, että velvollisuudet lisääntyvät. Vaivaisista tuli vähitellen köyhiä. 

Liberalistisista ajatuksista huolimatta ei vallasta haluttu luopua. Kunta saattoi 

myöntää apua vain työtä vastaan ja avunsaaja menetti omaisuutensa kunnalle 

(Jaakkola 1994, 115). 1879 vaivaishoitoasetuksessa määrättiinkin liberalismin hengen 

mukaisista sanktioivista työlaitoksien perustamisesta (Eräsaari 1991, 82). Laitoksia ei 

kuitenkaan juuri perustettu. Kunnat eivät totelleet valtiota. Valtion virkamiehille 

syntyikin tunne että kontrolli karkaa heidän käsistään, sillä juuri laitokset olisivat 

olleet valtion tarkkailun alaisina. Pelättiin, että päätöstenteko vaivaistyössä luisuu 

kansalaisyhteiskunnan foorumeille. (Jaakkola 1994, 115.) 

Vuonna 1887 valtio alkoi lainoittaa vaivaistalojen rakentamista. 

Seuraavana vuonna perustettiin valtiollinen vaivaishoidon tarkastelijanvirka, johon 

astui virkaa itse ideoimassa ollut Helsingius (Ibid). Helsingius ammensi osaksi 

oppinsa Saksasta. Hän tutustui vuonna 1853 toteutettuun Elberfeldin 

köyhäinhoitouudistukseen, jonka motiivina oli hallinnon kustannusten alentaminen 

sekä säännöstön luominen: vapaaehtoistyön byrokratisointi. (Eräsaari 1991, 38-42.)  

Kun vaivaishoidon tarkastelijanvirka vakinaistettiin laadittiin tarkastelijalle 

ohjesääntö joka kavensi kuntien ja lisäsi valtionroolia (Eräsaari 1991, 78). 

Saksalainen byrokratia saavutti jalan sijaa Suomessa. 

Vaivaistaloiksi kutsuttuja, työlaitoksen, mielisairaalan ja vanhainkodin 

sekoituksia, alettiin rakentaa ja kuntien vaivaishuolto alkoi yhdenmukaistua. 

Tavoitteeseen päästiin: valtio ohjasi kuntia vaivaishuollossa ja kunnat ohjasivat 

kansaa tekemään työtä vaivaistentalolla uhaten. (Jaakkola 1994, 115-119.) 

Euroopassa ensimmäiset työtalot syntyivät jo 1500-luvun lopun Amsterdamissa. 

Niiden suosio kasvoi ja niistä muodostuikin sosiaalihuollon yleislääke. Niillä 

kuviteltiin voitettavan hyvinkin erilaisia sosiaalisia ongelmia kuten mm. sairauksia, 

huoruutta, vanhuutta, houruutta ja rikollisuutta. Kaikkien ongelmien ratkaisun 

avaimena nähtiin työ. Pakkotyö syrjäytti myös ruumiin- ja kuolemanrangaistuksia 

sekä yhdisti köyhäinhoidon palvelemaan merkantilistista taloutta. (Eräsaari 1991, 36). 

Työlaitoksista ei kuitenkaan saatu koskaan kannattavia. Niinpä Suomessa niiden 

perustamista ei enää motivoinut taloudelliset seikat. (Emt, 38.) 

Suomessa vaivaistalot rakennettiin liberalismin hengessä. Vaikka 

Helsingius olikin vakuuttunut Saksalaisen vaivaistenhuollon tehokkuudesta oli hän 

perillä myös muista Euroopan virtauksista. Vaivaistaloillakin voitaisiin säästää 
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kustannuksia: niiden pelottelu vaikutuksen laskisi vaivaisten määrää. Toki 

vaivaistaloilla tähdättiin myös työkyvyttömien parempaan hoitoon, mutta se jäi pian 

Helsingiuksen ajattelussa sivutehtäväksi laiskojen pelottelun rinnalla. 

Vaivaistaloherätyksen Helsingius oli saanut Ruotsista, jossa niitä vasta kokeiltiin 

innostuneesti. Saksassa, jossa myös työn parantavaan vaikutukseen uskottiin, oli jo 

työlaitokset todettu varsin ongelmallisiksi.  (Eräsaari 1991,82-86.)  

Vuoden 1879 asetuksella määrättiin myös muista kontrollitoimista. 

Vaivaishoidolle muodostettiin ensi kertaa selkeä maallinen hallinto. Kunta vastasi 

omista vaivaisistaan ja sen toimeenpanevana elimenä toimi vaivaishoitohallitus. 

Vaivaishoitoa rahoitettiin veronkannolla. Edelleen kunnat tuli jakaa 

peräänkatsomusalueisiin. Jokaisessa peräänkatsomuskunnassa oli 

peräänkatsomusmies, joka valvoi elättihoidon asianmukaisuutta. (Emt, 122-123.)  

Näiden uudistuksien takana on nähtävissä saksalaiset esikuvat (Eräsaari 1991, 82). 

Suomalaisena merkillepantavana piirteenä oli, että elättiperhe valittiin 1850-luvulta 

lähtien yleisesti huutokaupan avulla; vähiten elätistä veloittava sai hänet 

hoidettavakseen (Toikka 2005, 55).     

Yhteenvetona voidaan todeta Eräsaarta mukaillen, että suomalaista työ- 

ja kunnalliskoti järjestelmää perustettiin taloudellisen liberalismiin nojautuen, kun 

taas ns. avohuoltoa rakennettiin enemmän tai vähemmän saksalaisen mallin mukaan. 

Vapaaehtoisuus vaihtui vähitellen lauta-  ja johtokuntiin nojautuvaan 

byrokraattishierarkkiseen järjestelmään. Suomessa byrokraattiseen ajatteluun pyrittiin 

kuitenkin liittämään liberalistisen tradition mukainen ajattelumalli köyhyyden 

siveellisistä (moraalisista) syistä. Köyhien siveellisyyden tarkastamien siirtyikin 

osaksi normaalia lakisääteistä byrokraatista käytäntöä. (Eräsaari 1991 82-83.) 

 

5.4. Sosiaalistavan sosiaalityön ja lastensuojelun synty 

 

Suomessa sosiaalialan byrokratisoitumisen voidaan katsoa alkaneen 1800-luvun 

lopulla. Tällöin alkoi myös muodostua sosiaalityön historiallinen itu. Toki jo 

aikaisemmin oli valtion viroissa, kuntien lautakunnissa ja laitoksissa työskennelty 

vaivaishoidon parissa. Kuitenkin 1890-luvulla köyhäinhoito alkoi erottua 

kunnallispolitiikasta ja valtion kontrollipolitiikasta omaksi omalaatuiseksi alueekseen. 

Kaikki alkoi vapaaehtoisuudesta. Uusi yhteiskunta rakentui perheen, 

kansalaisyhteiskunnan ja valtion kokonaisuudesta. Naisen paikaksi määrittyi perhe ja 
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kasvatus. Äitiydestä muodostui perheen ja valtion moraalinen selkäranka. (Satka 

1994, 263.) 

Kansallisen heräämisen hengessä naisten perhevastuu laajeni 

köyhäinhoitoon. Niinpä naisten vapaaehtoistyöstä (raittiusliikkeissä, 

rouvainyhdistyksissä, hengellisissä yhdistyksissä) tuli monen nykyään kunnallisen 

sosiaalityön muodon edeltäjä. Alan naisistumisen voidaan katsoa alkaneen myös tästä 

aikakaudesta (emt, 264). Peräänkatsomusmiehet olivat yleisesti miehiä, mutta 

varsinkin kaupungissa heidän resurssinsa eivät riittäneet, joten avuksi kutsuttiin naisia 

vapaaehtoisiksi kaitsijoiksi (emt 265, 267). Työ nähtiin naiskutsumuksen 

yhteiskunnallisesti välttämättömänä osana (emt, 271). Esimiesasemissa naisia ei juuri 

ollut (emt 268-269).   

1800 - 1900 -luvun polttavin sosiaalinen kysymys oli työaikakysymys. 

Maaseudulla vielä 1800-luvun lopulla yhteiskuntarauha säilyi, joten sen epäkohtien 

korjaaminen eteni verkkaisesti. Lainsäädännössä ei saatu juurikaan uudistuksia 

aikaan, sillä aika oli rauhatonta. (Jaakkola  1994, 107.) 1800-luvun jälkimmäisen 

puoliskon yhteiskunnalliset vaikeudet täyttivät työväen- ja ammattiyhdistyksien 

perustamisen ehdot, sillä sivistyneistöllä ei ollut tarjota leipää kaipaavalle kansalle 

kuin kansallishenkeä (Lahtinen 2006, 79). 1910-luvulla oli  jo vallanpitäjillekin 

selvää, että ratkaisut työväenkysymyksiin ja maaseudun maanomistuskysymykseen 

oli löydettävä. Työväenkysymykseen ehdittiin löytää ratkaisuja jo itsenäisyyden 

ensimmäisenä vuonna. Yhteiskunnalliset paineet ja kansainvälinen poliittinen tilanne 

purkautuivat kuitenkin sodaksi. Vuoden 1918 sota lykkäsi maakysymyksen ratkaisun 

sodan jälkeiseen aikaan. (Jaakkola 1994, 108-109.) 

Itsenäisen Suomen alkutaival oli kivikkoinen, eikä sen karikoilta 

välttynyt köyhäinhoitokaan. Erityisesti lastensuojelun alalla voittajapuolen 

määrittelemä sosiaalipolitiikka aiheutti suurta tuskaa. Punaorpoihin sovellettiin 

köyhäinhuoltosäädöksiä ja perhesijoituksia. Heidät haluttiin sosiaalistaa 

lainkuuliaisiksi ja ahkeriksi kansalaisiksi. (Urponen 1994, 158).  Kontrastin ollessa 

voimakas sosiaalipolitiikan normaalistava vaikutus näkyi kenties kaikista selkeimmin. 

Punaorpojen kasvatuksellisessa kysymyksessä naisten asema korostui ja naisia 

nimitettiinkin köyhäinhuollon apulaistarkastajiksi. Myös järjestöjen toimintaa tuettiin 

valtion varoin.  Naisten osuus julkisesta keskustelusta oli huomattavaa. (Satka 1994, 

278.) Köyhyyden moraalinen puoli tuli esiin myös Satkan (1994) osoittamalla jaolla: 

valkoisille orvoille ja leskille myönnettiin eläke, kun taas punaiset orvot ja lesket 
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joutuivat köyhäinhoidon piiriin. Maan poliittisen kriisin takia suuret sosiaaliset 

reformit saivat kuitenkin edelleen odottaa. 1920-luvun aikana ratkaistiin tosin 

maakysymys ja säädettiin työmarkkinoiden toimintaa (Urponen 1994, 165-166, 174 -

177). 

Lapsuus sai merkityksensä 1800-luvun kuluessa. Luonnon tieteellisen 

positivismin hengessä köyhyyttä tutkittaessa  päädyttiin tulokseen, että se oli 

eräänlainen perusta, jolle ihmisen fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet kasvoivat. 

Lapsuus oli myös köyhyyden ja pahamaisuuden perusta. Sodassa köyhyyttä vastaan 

lapsen suojaaminen oli strategisesti tärkein ennalta ehkäisevä tekijä (Eräsaari 1991, 

106). Sodassa punaisia vastaan lasten suojaaminen oli myös tärkeää. Usein sanotaan, 

että Freud loi lapsuuden siten kuin me sen ymmärrämme ainutlaatuisena erityisen 

herkkänä aikana. Voidaan myös todeta, että köyhäinhoito ja rikollisuuden pelko loi 

sen empiirisen kentän, jolla lapsuutta alettiin suojaamaan mädättäviltä vaikutuksilta. 

Suomessa lapsuuden suojaamista motivoi ennen kaikkea urbanisoitumisen ja siihen 

liittyvän rikollisuuden ja pahantapaisuuden pelko. Työ nähtiin edelleen olevan lapsille 

hyväksi ja syntyi �takaisin maalle� ideologia kesäsiirtoloineen. Sosiaalityön 

ennaltaehkäisyn retoriikka sai alkunsa juuri lasten suojaamisesta (Eräsaari 1991, 150). 

Lastensuojelu hitsaantui erottamattomaksi mutta erilliseksi osaksi sosiaalityötä.  

Järjestäytynyt lastensuojelu oli alun alkaenkin Suomessa eksplisiittisesti 

poliittista. Kansalaissodan jälkeen jolloin kansan tulevaisuus oli erityisen uhattuna ja 

vallitsevan vallan kannalta punaorvot selkeä riski perustettiin Kenraali Mannerheimin 

lastensuojeluliitto 1920. Mannerheimin lastensuojelu liitto tähtäsi avoimesti 

porvarillisten lastenkasvatustapojen juurruttamiseen. Vasemmistolaiset piirit 

vastustivat sitä. Pian sille perustettiinkin liberaali �vastayhdistys�  Koteja 

Kodittomille Lapsille ry nykyinen Pelastakaa Lapset ry. Sitä perustamassa oli mm. 

Väinö Tanner. Toisen maailman sodan aikana myös lastensuojelu yhdistykset saivat 

yleisemmän hyväksynnän. (Eräsaari 1991, 136, 140-141). Mannerheim ja 

Mannerheimin lastensuojeluliitto saavuttivat vähitellen koko kansan luottamuksen.   

Ensimmäinen sodanjälkeinen vaivaishoitoa säätelevä laki säädettiin 

1922. Nyt sen nimeksi tuli jo virallisestikin köyhäinhoitolaki, joka korvasi vuoden 

1879 vaivaishoitoasetuksen. 1917 oli ehditty perustaa sosiaalihallitus, joka uuden lain 

myötä lakkautettiin ja köyhäinhoito siirtyi sosiaaliministeriön 

köyhäinhoitotoimistolle. Lain yhtenä perusajatuksena oli köyhäinhoidon halventavan 
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leiman poistaminen21. Kuitenkin se oli edelleen ankara niitä kohtaan, jotka 

laiskuuttaan eivät ansainneet omaa tai huoltovelvollistensa toimeentuloa. Avunsaajien 

tuli alistua julkisen vallan valvontaan, heidän oleskeluvapauttaan voitiin rajoittaa, 

omaisuus takavarikoida ja äänioikeus poistaa. Uutta oli se, että kunnat asetettiin 

vastuuseen kaikista köyhistä (vrt. 1879 VHA). Kuntien vaivaishoitohallitukset 

korvattiin köyhäinhoitolautakunnilla, joita valvoivat maaherrat ja sosiaalihuollon 

tarkastusviranomaiset. (Emt, 179.) Kunnat jaettiin edelleen piireiksi, joiden 

esimiehinä toimivat köyhäinhoitolautakuntien jäsenet (emt, 198).  

Lapsityön osuus nähtiin entistäkin merkityksellisempänä. Lapsissa 

(myös punaorvoissa) oli kansan tulevaisuus. Sosiaalista työtä tekevien yhdistysten 

perustamistahti hidastui ja painopiste siirtyi lapsiin. Vapaaehtoistyö korvautui 1930-

lukua kohti mentäessä yhä useammin palkallisella lastenhoitotyöllä. Niin julkisella 

kuin yksityisellä sektorillakin huolenpito- ja kasvatustöissä naisten osuus kasvoi ja 

yhteiskuntaäiteys alkoi muuttua palkalliseksi ammatiksi. (Satka 1994, 289.) 

Vapaaehtoistyö korvautui julkisella työllä hitaasti ja vapaaehtoisten panos oli 

merkittävä vielä vuosikymmeniä (emt, 303). 

Uusi laki määräsi myös kunnalliskotien ja työlaitosten perustamisesta 

vuoteen 1933 mennessä. Vanhojen vaivaistalojen nimiä muutettiin kunnalliskodeiksi 

ja niihinkin kuntiin, joihin näitä ei ollut ennen itsenäisyyttä rakennettu, nousi 

sosiaalihuollon laitoksia. Laki ei edellyttänyt erillisiä lastenkoteja, mutta niitä alettiin 

perustaa kuntiin. Vaikka laissa suositeltiinkin kotihoitoa, todellisuudessa laitoshoidon 

osuus kasvoi. Laitoshoitoa suosittiin sen kontrolloidun ympäristön takia. Sotien 

välisenä aikana n. 4 % väestöstä oli köyhäinhoidon piirissä. Pääosin he olivat 

vanhuksia, sairaita ja työttömiä. 

1930-luvun lama osoitti järjestelmän toimimattomaksi, ja sitä alettiinkin 

uudistaa. 1936 säädettiin uudet lait. Sosiaalihuoltoa sääteli nyt ensimmäistä kertaa 

useat erillislait. 1937 voimaan astuivat laki kunnallisista huoltolautakunnista, 

lastensuojelusta, irtolaishuollosta ja alkoholistihuollosta. Toimeentulo-ongelmien 

kohdalla vuoden 1922 köyhäinhoitolaki jäi edelleen voimaan. (Urponen, 192-196.) 

Suurin ero syntyi siitä, että sosiaalisissa ongelmatilanteissa köyhäin hoitolautakunnat 

syrjäyttivät poliisin ja tuomioistuimet. Tämä piirre on edelleen nähtävissä nykyisessä 

                                                
21 Lain henki ei täysin toteutunut, 84-vuotias mummoni ei suostu edelleenkään harkitsemaan 
vaivaistentaloon menemistä. Leima on sitkeässä, vaivaistentalot muutettiin kunnallisikodeiksi 
mummoni synnyinvuonna ja vanhainkoteja ne ovat olleet jo vuosikymmeniä.  
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laissa.  Irtolais-, alkoholisti-, ja lastensuojelulaki seurasivat rikosoikeuden periaatteita. 

Ruotsissa irtolaiset kriminalisoitiin, mutta Suomessa he jäivät lakien 

rikosoikeudellisesta luonteesta huolimatta sosiaaliministeriön ja -lautakuntien 

valvontaan.  (Emt, 196-197.) Huoltolautakuntien vastuuta laajennettiin edelleen 1940-

luvun perhepoliittisilla laeilla, jotka loivat uuden sosiaaliturvan muodon: 

sosiaaliavustukset (emt, 203). 

Sotavuodet loivat murroksen sosiaalihuollon historiaan. Sodan aikana 

valtion osuus kansantaloudesta kasvoi. Sota-aikana luonnollisesti syntyi myös uusia 

kontrollimuotoja. Laajamittaisen sosiaaliturvajärjestelmän syntymisen idea kypsyikin 

jo 1940-luvulla. Sitä ei kuitenkaan päästy vielä rakentamaan, sillä ensisijaisesti oli 

vastattava sotaorvoista, -invalideista, evakoista ja sotakorvauksista (emt, 209-212). 

Toisaalta varmasti juuri nämä toimenpiteet kypsyttivät ajattelua ja sopeuttivat sodan 

jälkeenkin kansalaisia valtion vahvoihin interventioihin. Suurten ikäluokkien 

syntyessä myös yhä suurempi osa perheistä ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Vuonna 

1948 toteutettiin työnantajarahoitteinen yleinen lapsilisäjärjestelmä (emt, 213).  

Varsinaiset uudistukset lähtivät käyntiin 1950-luvulla. Sosiaalihallinto 

uudistettiin vuonna 1950. Huoltolautakunnat muutettiin sosiaalilautakunniksi ja yli 

4000 asukkaan kunnat määrättiin perustamaan sosiaalijohtajan tai -sihteerin virka.  

Sisällölliset uudistukset käynnistyivät 1956 jolloin vuoden 1922 köyhäinhoitolain 

korvasi huoltoapulaki. Laki tähtäsi avohoidon lisäämiseen ja kavensi kunnan 

harkintavaltaa. Kunnalliskodit säilyivät kuitenkin laissa; niitä alettiin kutsua 

pikkuhiljaa vanhainkodeiksi. (Emt, 230.) Alkoi yleistyä näkemys, ettei kaikkea tukea 

ja apua tarvitse maksaa takaisin (emt, 215). Laitoshuollossa olleet eivät myöskään 

enää menettäneet äänioikeuttaan ja oikeustoimikelpoisuuttaan (Satka 1994, 314).  

Sosiaalihuolto alettiinkin vähitellen nähdä viimeisenä mahdollisena toimeentuloturvan 

lähteenä.  

Uudistuksiin vaikutti myös 1942 aloitettu Yhteiskunnallisen 

korkeakoulun sosiaalihuoltajakoulutus. Vastaava ruotsinkielinen sosionomikoulutus 

aloitettiin vuotta myöhemmin. Terveydenhoitajan tutkinnossa oli aloitettu sosiaalinen 

painotus, mutta tätä ei katsottu riittäväksi, joten valtion sairaanhoito-oppilaitoksessa 

aloitettiin 1945 sosiaalihoitajan tutkinto terveydenhuollon sosiaalityöhön aikoville. 

Sosiaalihuoltajakoulutus painotti lainsäädännön ja siihen liittyvien hoitokäytänteiden 

opettamista. Sosiaalihoitajan tutkinto keskittyi taasen caseworkiin ja psykologiseen 

sekä psykiatriseen opetukseen. Kuntiin perustettiin kuitenkin uusia virkoja 
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nopeampaa tahtia kuin uusia ammattilaisia valmistui, ja niinpä koulutusta 

täydennettiin huoltotyön pikakurssein. (Satka 1994, 306-307.) 

Kansalaissodan jälkeen sosiaalihuolto sai siis uudenlaisia tehtäviä. 

Lasten rooli yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisessa alettiin nähdä 

yhteiskunnallisesti merkittävänä. Sosiaalityön ennaltaehkäisevä luonne saikin alkunsa 

juuri lastensuojelutyössä. Lastensuojelu ja yhteiskunnallinen sosialisaatio vakiintuivat 

osaksi valtion ja kuntien hallintoa. Sotien jälkeen niiden asema oli vakiintunut 

kansalaistenkin mielissä niin vahvasti, ettei niitä mielletty enää samalla tavoin 

poliittiseksi toiminnaksi kuin kansalaissodan jälkeen.   

   

5.5. Moderni murros 

 

1950-luvulta lähtien huoltotoimen kasvaessa työn kutsumusluonne, tai ainakin omasta 

pussista avustaminen väheni. Myös kotikäyntien määrä väheni ja työt alkoivat siirtyä 

virastoon. Samalla ala lohkesi hallinnolliseen ja palvelutyöhön (vrt. koulutus). 

Etäisyydet työntekijän ja hänen esimiehensä, sekä työntekijän ja köyhän välillä 

kasvoivat. Samaan aikaan johtajien hallinnollinen vastuu ja auktoriteetti kasvoivat 

asiakastyötä tekevien tarkkaajien kustannuksella. (Satka 1994, 314-315.) 

   Sosiaalihuollon ilmapiiri muuttui 1960-luvulla. Ensinnäkin 

sosiaalihuoltoa ei nähty enää vain taloudellisena jarruna vaan vauhdittajana (Urponen 

1994, 232). Toiseksi sosiaalipalveluja alettiin myös kritisoida. Niin sanottu 

pakkoauttaja keskustelu yleistyi. Marxilaisesti orientoituneet sosiaalityöntekijät ja 

taustaryhmät vaativat sosiaalityöntekijöiden ammattikuvan muutosta. Heidän 

mukaansa sosiaalityöntekijän tuli olla muutostyöntekijä ei säilyttäjä ja vakiinnuttaja. 

He pyrkivät kääntämään sosiaalityön syntymässä olevan olemuksen ylösalaisin. 

(Satka 1994, 326.) Kolmantena sosiaalipalveluiden tarve muuttui maaseudun 

tyhjentyessä ja sosiaalisten verkostojen kadotessa (emt, 240,242). Näistä syistä 

perustettiin sosiaalihuollon periaatekomitea. Sen mietinnössä keskeiseksi nousi ajatus 

siitä, että kuka tahansa kansalainen voi elämänsä aikana tarvita sosiaalipalveluita (emt 

242-43). Saksalaisessa teoreettisessa keskustelussa sosiaalityön kuvattiin muuttuneen 

yhteiskunnan reikien paikkaamisesta koskemaan koko keskimääräistyövoimaa 

(Eräsaari 1991, 3). Lain kirjaimessa kuria ja kontrollia yritettiin korvata 

luottamuksella ja omatoimisuuden edistämisen ajatuksella. Mietintö teki myös eron 

sosiaalihuollon ja -palveluiden välille (Satka 1994, 242-43). Lainsäädäntö laahasi 
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kuitenkin perässä. 1970 toteutettiin ainoastaan lasten päivähoidon uudistus (1972) ja 

säädettiin laki kehitysvammaisten erikoishuollosta (1978), jolloin vajaamielisen käsite 

poistui lainsäädännöstä. (Emt, 243,245.)  

1984 astui voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, joka korvasi huoltoapulain 

ja sosiaalihuoltolain. Sosiaalihuoltolakia täydensi toimeentulolaki. (Emt, 255.) Ns. 

köyhyyslaki oli muuttanut nyt neljä kertaa nimeään: vaivaishoidosta, köyhäin hoitoon 

ja huoltoapuun päätyen toimeentuloon (Eräsaari 1991, 25).  Laissa porrastettiin 

valtionavut kuntien varallisuuden mukaan ja tehtiin niistä samansuuruisia 

terveydenhuoltoavustuksien kanssa (Satka 243-244).  Laki myös sääti 

sosiaalityöntekijöiden pätevyydestä. Tavoitteena oli taata samanlaiset palvelut kaikille 

kansalaisille. Tästä tavoitteesta kuitenkin luovuttiin jo 1993, kun kunnille annettiin 

vapaammat kädet päättää valtion osuuksien käytöstä ja toimintansa painopisteistä 

(emt, 255). Seuraava suuri murros oli 1990-luvun lama. 

1970-luvun lopulla osaa sosiaalityöntekijöistä ja lastentarhanopettajista 

alettiin kouluttaa yliopistossa. Satkan (1994) mukaan he pääsivät �professionalismin 

sinitaivaaseen�. Kuten olemme huomanneet, näin ei ole kuitenkaan käynyt. Vuoden 

1984 sosiaalihuoltolain pätevyysvaatimusten takia koulutusta laajennettiin nopeasti. 

Nykyään sosiaalityöntekijöitä koulutetaan kahdeksalla laitoksella. Kaikki uudet 

sosiaalityöntekijät koulutetaan yliopistossa. (Urponen 1994, 254.) 

 

Neljännen johtolangan sosiaalityön vallan tarkasteluun tarjoaa sosiaalityön, sen 

lainsäädännön historian ja aatehistorian tarkastelu. Toiselta saatuun apuun liittyy 

aina tiettyä riippuvuutta. Riippuvuus on nähty myös oikeutettuna avun annon 

vastineena. Suomessa valtion säätelemän avunannon juuret voidaan sijoittaa 

viimeistään 1500-luvulle. Kuitenkin merkittäväksi kysymykseksi valtion avunanto ja 

yksityinen sosiaalinen työ nousi vasta 1700-luvun myötä, kun Euroopassa ihmisten 

massamittainen keskittyminen keskitti myös ongelmia. Syntyi pauperismiksi kutsuttu 

joukkoilmiö. Köyhyys muodosti ongelman liberalismille, jonka mukaan 

eriarvoisuuden olisi tullut luoda tervettä kilpailua ja hyvinvointia ei massojen pelkoa. 

Ongelmaan pyrittiin vastaamaan usealla eri tavalla. Ranskassa ja Englannissa köyhyys 

nähtiin ennen kaikkea moraalisena kysymyksenä. Ratkaisuksi ehdotettiin tiukkaa 

lainsäädäntöä, joka kriminalisoi köyhyyden. Saksassa köyhyyttä lähestyttiin myös 

tiukalla lain säädännöllä. Mutta toisin kuin Ranskassa ja Englannissa lailla säädettiin 

avustustyölle tiukat raamit, myös avustus alistettiin kontrollin alle byrokratian ei 
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ideologian tai oppien keinoin. Suomessa sosiaalihuollonjärjestämisessä oppia otettiin 

kaikista kolmesta maasta.  

Valtatarkastelun kannalta oleellisin 1800-luvun muutos oli se, että 

sosiaalisen kenttä syntyi. Monia yhteiskunnallisia ongelmia alettiin käsittelemään 

moraalisina ja sosiaalisina poliittisen sijaan. Tämän takia myös valtakeskustelun 

painopiste siirtyi pois sosiaalisista ongelmista ja yhteiskuntakontrollista. Uudet 

merkittävät poliittiset kysymykset ikään kuin sivuutettiin ja sovitettiin liberalismiin 

sosiaalisen tuen avulla tai kieltämällä ne lainsäädännöllä, jonka jälkeen poliittinen 

teoria sai jatkaa talouden, valtiomuototeorian ja kansainvälisten suhteiden alalla. 

Sosiaalisia ongelmia käsittelemään synnytettiin uusi pehmeä sosiaalitiede. Suomessa 

niin kuin muuallakin Euroopassa syntyi sosiaalisektori joka tuki yhteiskunnan 

ideologisia perusteita. Kontrolli vähensi massojen pelkoa. Massailmiön hallinnassa 

pitäminen synnytti myöhemmin massiivisen avustus ja kontrollikoneiston, joka oli 

vallitsevan poliittisen talousteorian vastainen, mutta samalla sen mahdollistaja. 

Michel Foucault on kuvannut 1700 - 1800-lukujen vallan rakenteellista muutosta. 

 

6. Vallan kolmas ja neljäs dimensio, Foucault�laista tarkastelua 

6.1.  Foucault ja Lukes: vallan neljäs dimensio? 

 

Tässä luvussa käsitellään Foucault�n valtateoriaa ja analysoidaan sosiaalityötä sen 

tarjoamassa kehyksessä. Vaikka Foucault�n valtateoria on jo vakiinnuttanut asemansa 

klassikkona, se herättää edelleen paljon ristiriitaisia mielipiteitä. Kaikki eivät hyväksy 

Foucault�n käsityksiä vallan olemuksesta. Yksi foucault�laisen teorian kriitikko on 

ollut tutkielman alkulehdillä esitelty Lukes. Ennen Foucault�n teoriaa on syytä 

tutustua  Lukesin argumentaatioon.  

 
Foucault�s rhetoric has encouraged many to conceive of power in ways that suggest 
excitingly subversive implications for how we should think about freedom and 
rationality. However that is not path, I shall argue, down which we should travel (Lukes 
2005, 61).22 

 

Steven Lukesin teos Power a Radical View, jonka vallan 

kolmidimensiomallia olemme jo tarkastelleet, julkaistiin 1974. Tässä ensimmäisessä 

                                                
22 �Foucault�n retoriikka  on rohkaissut monia ajattelemaan valtaa tavalla, joka antaa mahdollisuuden 
soveltaa uusia jännittäviä tapoja vapauden ja rationaliteetin ajatteluun. Mielestäni  tämä ei kuitenkaan 
ole tie jota meidän tulisi kulkea (käännös oma)�  
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ja hyvin vaikutusvaltaisessa teoksessaan, Lukes ei erityisemmin ottanut kantaa 

Foucault�n valta-analyysiin, varmasti suurelta osin siksi, ettei Foucault ollut vielä 

noussut maineensa huipulle, eikä hänen vaikutuksensa tutkimukselle ollut vielä yhtä 

merkittävä kuin se on nyt. Edellä mainitun teoksen toisessa editiossa, joka julkaistiin 

kolmekymmentä vuotta ensimmäisen jälkeen, hän kuitenkin ottaa tehtäväkseen 

osoittaa Foucault�n valtakäsityksen heikkouksia. Hän ei pyri kiistämään Foucault'n 

tutkimuksellista merkitystä, mutta hän ei myöskään peittele eriäviä mielipiteitään ja 

päätyy riemukkaasti toteamaan, että Foucault ei loppujen lopuksi voinut itsekään 

hyväksyä omia käsityksiään.  Koska kysymyksessä on niin merkittävä valtatutkija ja 

tutkielmassani käsitellään hänen ja Foucault'n teorioita rinnakkain katson olevani 

velvoitettu esittelemään Lukesin näkemyksen Foucault�sta. 

Lukes ei hyväksy Foucault'n käsityksiä ihmisen rationaalisuudesta ja 

yksilönvapauksista. Kuitenkin suurin motivaatio hänen kirjoitukselleen on se, että 

jotkut kriitikot ovat kirjoittaneet Foucault'n avanneen vallan neljännen dimension 

(Lukes 2005, 88). Tällöin Foucault ei mahtuisi Lukesin teorian puitteisiin ja se 

tarvitsisi tarkastamista. Lukes kuitenkin valitsee toisen tien. Hän päättää näyttää 

toteen miksi Foucault�n �ultraradikaalin valtanäkemyksen� ei tarvitsekaan mahtua 

hänen teoreettiseen viitekehykseensä. 

Lukes määrittelee lyhyesti Foucault'n valtakäsitystä: 

1. Valta ja tieto ovat kietoutuneet voimakkaasti yhteen. 

2. Valta ei ole yksilön tai luokan ominaisuus tai väline vaan 

kaikkien sosiaalisten suhteiden rakenteellinen osa joka liittyy tai 

ei liity sen muihin osiin. Tästä syystä Foucault ei tarkastele 

konkreettisia ohjelmia tai yksilöitä vaan rakenteita niiden takana. 

3. Valta ei rajoitu politiikan ja avoimien intressikonfliktien kentälle, 

vaan toimii yksilöiden kautta, ei niitä vastaan. 

4. Valta on hyväksyttävää vain kun se kätkee osan itsestään. 

5. Valta ei ole ainoastaan repressiivistä vaan myös produktiivista. 

(Lukes 2005, 88-91.) 

 

Näistä ehdoista seuraa se, ettei valtaa voi paeta tai vastustaa. Sillä mikäli valta operoi 

yksilöiden välityksellä ja jokainen sosiaalinen suhde on myös valtasuhde, eikä vallan 

tulosten tarvitse olla negatiivisia, on hyvin ymmärrettävää, että sen välttämisestä tulee 

mahdotonta. Tämä on monien tutkijoiden mielestä Foucault�n teorian vahvimpia 
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puolia. Lukes ei ole samaa mieltä. Hän kirjoittaa, että moni on pitänyt Foucault'n 

teoriaa ensimmäisenä teoriana, joka on voinut ylittää autonomisen moraalisen 

toimijan -mallin. Itse asiassa valta konstituoi toimijan eikä päinvastoin. (Emt, 98.) 

Mikäli näin olisi, voitaisiin hylätä kaikki konventionaaliset teoriat, jotka perustuvat 

tälle oletukselle (emt, 92).  

Lukesin mukaan Foucault�n tapa määritellä valtaa on erityisen 

ongelmallinen puhuttaessa kahden yksilön välisestä valtasuhteesta. Foucault toteaa 

teksteissään, että missä on valtaa on myös vastarintaa, mutta hän ei Lukesin mukaan 

ikinä ota esimerkkejä vastarinnasta, vangit, mielisairaat ja hysteerikot eivät tee 

vastarintaa. Ainoita toimijoita Foucault�lla ovat dominoivat  toimijat.  (Emt, 95-96.) 

Foucault�lainen yksilö konstituoi itsensä aktiivisesti toimimalla. Kuitenkin 

toimintamallit, joita yksilö harjoittaa, eivät ole hänen itsensä keksimiä vaan hän löytää 

ne kulttuuristaan ja sosiaalisesta ympäristöstään. Durkheimlaisittain tämä ei olisi 

ongelmallista vapauden kannalta, sillä voihan yksilön vapautta olla juuri sääntöjen ja 

normien noudattaminen. Kuitenkin Durkheimin mukaan sosialisaatio on 

palautettavissa hallintojärjestelmään ja vaikkapa virkamiehiin, sekä heidän ja 

kansalaisten välisiin valtasuhteisiin, jotka mahdollistavat vallan vastustamisen. 

Lukesin mukaan Foucault�kin joutuu tekemään myönnytyksen ja erottamaan 

yksilöiden väliset strategiset valtasuhdepelit ja dominoinnin, jota usein arkikielessä 

kutsumme vallaksi. Näiden kahden, valtapelien ja dominoinnin välillä ovat 

hallinnointiteknologiat. (Emt, 97.) Foucault joutuu siis tunnustamaan rationaaliset 

vapaat toimijat vallan käsitteen taustalla ja erottamaan vallankäytön muusta ihmisen 

toiminnasta ja valtasuhteet muista kanssakäymisen muodoista.   

Lukesin mukaan Foucault oli genealogi, joka tutki normien 

muodostumista ja niiden vaikutusmekanismeja. Häntä ei yksinkertaisesti kiinnostanut 

kysyä empiiristä kysymystä kuinka ja missä määrin hallinnoidut ovat hallinnan 

alaisia. Foucault oli viettelevän vallan teoreetikko. Tämän seikan huomiotta 

jättäminen on Lukesin mukaan johtanut useat tutkijat harhaan. (Emt, 98 - 99.)  

Samainen harha on mahdollistanut puheet vallan neljännestä dimensiosta, jossa 

modernit yksilöt ovat vallan tuotteita ja rationaalisuus on kontekstiriippuvaista ja 

vallan lävistämää (emt, 99, 107). Päädytään iänikuiseen relativismikeskusteluun, jossa 

Lukes ottaa selkeän kannan äärimmilleen vietyä relativismia vastaan ja väittää, että 

loppujen lopulta myös Foucault asettuu samalle kannalle. Lähes kaikki muutkin 

yhteiskuntatieteelliset käsitteet ovat alttiita samalle keskustelulle, eikä mielestäni 
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Lukesin perustelu tee vallasta sen uskottavampaa käsitettä, joskin se asettaa vallan 

tukevammalle ja helpommin lähestyttävämmälle pohjalle. Sekä pitää vallan hänen 

oman teoriansa sisällä. 

Lukesin pohdinnat on kuitenkin syytä pitää tiukasti mielessä, lukiessa ja 

soveltaessa Foucault�a: kun tutkitaan jotain ilmiötä ajassa, ei kaikkea voida nähdä 

tuloksena yhteiskunnallisesta ja yhteisöllisestä toiminnasta. Yksilö on kuitenkin 

kaiken lähtökohta ja loppujen lopuksi kaikki palautuu yksilöön ja yksilöt konstituoivat 

yhteisöjä, joilla on voimakas vaikutus yksilöön. Vai onko niin, että yhteisö voi 

konstituoida yksilön? Kun puhumme vallasta Hannah Arend vastaa jo aiemmin 

lainatulla tavalla: valta lakkaa kun yksilö jää yksin.  

 

6.2.  Biovalta, kuri ja valvonta 

  
�Jos länsimaiden muuttuminen hyvinvointivaltioiksi alkoi niiden menetelmien myötä, 

jotka mahdollistivat pääoman kokoamisen, niin voidaan ehkä sanoa, että ihmisten kasautumista 
ohjaavat menetelmät mahdollistivat poliittisella tasolla uuden kehitysvaiheen suhteessa vallan 
perinteisiin, rituaalisiin, kallishintaisiin ja väkivaltaisiin muotoihin, jotka pian jäivät pois käytöstä ja 
saivat tilalleen hienoisen ja harkitun alistamisen teknologian.�(Foucault 2005, 302.) 
 

Foucault�n nimestä on tullut synonyymi sairaaloiden, vankiloiden, mielisairaaloiden 

sekä lääketieteellisen tarkkailun ja kurin historioille (Dinges 1998, 182). Myös 

sosiaalityön tarkastelussa foucault�lainen teoria on ollut suosittua. Foucault voidaan 

pinnallisesti nähdä lukeslaisittain kolmidimensioteoreetikkona. Asetelma ei 

kuitenkaan ole näin yksinkertainen, kuten edellä huomasimme. Antautumatta 

relativismikeskusteluun voimme kuitenkin todeta, että Foucaultlainen valtateoria ei 

edellytä näkyvää intressikonfliktia tai yksilösubjektia välittömänä vallankäyttäjänä. 

Foucault itse kritisoi vahvasti vallan teoretisointiyrityksiä. Hän onkin 

sanonut, että vallasta ei voida sanoa enempää kuin, että se on avoin enemmän tai 

vähemmän koordinoitu suhteiden klusteri. Biovalta on Michel Foucault�n 

keskeisimpiä käsitteitä. Biovallalla tarkoitetaan historiallisesti syntynyttä valtaa, joka 

on lisännyt merkitystään teknologisen vallan23 kustannuksella. Kuten jo mainittiin, 

valta on kieleen sitoutunut järjestelmä. Foucault'n mukaan valta koostuu lukuisista 

                                                
23 Teknologinen valta on kuoleman valtaa. Se on vallassa olevan suvereniteetin oikeus riistää tai 
säästää henki. Se kohdistuu suoraan ruumiseen ja sen tavoiteena on alistaa ruumis. Teknologisen vallan 
ilmenemismuotoja olivat julkiset kidutukset ja teloitukset. Biovalta puolestaan on elämän valtaa. Se ei 
pelkästään alista ruumista vaan hallitsee sitä. Biovalta on tyypillistä moderneille yhteiskunnille. (Varis 
1989, 86-87) 
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suhteista, toimijoista ja subjekteista. Valtaa ei voida palauttaa yksiselitteisesti 

rakenteisiin, instituutioihin tai herruuden harjoittajiin. (Hélen 2004, 207-208.) 

Foucault�n mukaan valta on siis ennen kaikkea suhteiden verkosto. 

Hänen mukaansa valtaa ei tule käsittää ominaisuutena tai etuoikeutena vaan alati 

muuttuvana strategiana. Vallan verkostot ulottuvat eri yhteiskuntakerrostumiin 

eivätkä noudattele demografisia tai poliittisia rajoja. Foucault kirjoittaa, ettei valtaa 

saavutettaisi vaikka tuhottaisiin kaikki instituutiot ja otettaisiin valtakoneistot uuteen 

valvontaan. Vallan tekee totaaliseksi se, että sitä vastustaessa yksilöt tukeutuvat vallan 

otteisiin. (Foucault 2005, 41-42.) Kun valta määritellään kuten edellä, tyhjentyy 

rationaalisen subjektin käsite. Vallasta muodostuu kaikkeen sosiaaliseen elämään 

vaikuttava tekijä. Valtaa ei voi paeta eikä vastustaa, sillä valta konstituoi sen piirissä 

toimivan. Juuri tätä käsitystä Lukes ei voi hyväksyä.  

Vallan tutkimisen merkitystä yhteiskuntatutkimukselle voidaan pitää 

foucault'laisittain lähes välttämättömänä, sillä Foucault'n omin sanoin:   

 
Pidän kiinni siitä tosiasiasta, että jokainen ihmissuhde on jossain määrin valtasuhde. Liikumme 
loputtomien strategisten suhteiden maailmassa. Jokainen valtasuhde ei ole sinänsä paha mutta se 
sisältää aina vaaramomentin. (Foucault 1995, 96.) 

 

Foucault�n mukaan yksilön ruumis (body) konstruoitiin 1800-luvun alussa modernin 

lääketieteen synnyn myötä. Samaan aikaan vallankäyttö siirtyi tappamisesta 

(teknologinen valta) elämän ylläpitoon (biovalta). Biovalta on valtaa elämään ja se 

kohdistuu ruumiiseen ja populaatioihin (useisiin ruumiisiin) (Gestaldo 1997, 114).  

Biovaltaa harjoitetaan yleensä kurin ja tarkkailun avulla. Sen päämäärä on 

ihmisruumiiden ja - populaatioiden tuottavuus ja terveys. Kurin ja tarkkailun perusteet 

ovatkin siinä, että ne näyttävät ruumiit ja populaatiot resursseina ja hallittavina 

objekteina (Hakosalo 1991, 9). Biovalta ei siis aina ole pahaa tai huonoa. Se toimii 

verrattain hyvin ja sen takia siitä onkin tullut länsimaisen yhteiskunnan yksi 

merkittävimpiä ilmiöitä.  

Foucault painottaa, että on luovuttava käsityksistä, joiden mukaan vallan 

seuraukset ovat ainoastaan negatiivisia, kuten: alistamista, poissulkemista tai 

kätkemistä. Hänen mukaansa valta tuottaa tosiasioita (Foucault 2005, 265). Näiden 

tosiasioiden ei tarvitse olla negatiivisia. Esimerkiksi toisaalta kuriin ja tarkkailuun 

perustuva kansanterveystyö on usein hyödyllistä niin yksilön kuin populaationkin 

kannalta: tosiasia on, että runsaasti suolaa käyttävät kuolevat useammin sydän- ja 
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verisuonisairauksiin.  Toisaalta se saattaa saada hirvittäviäkin muotoja kuten 1930-

luvun Suomessa, jossa tosiasia oli, että ihmisen on parempi elää ilman jälkeläisiä, 

mikäli hänet on luokiteltu rikolliseksi tai vajaamieliseksi24.  

Kuri on Foucault'n valtakäsityksen yksi peruskäsitteistä. Kurilla pyritään 

ensisijaisesti neutraloimaan joukkojen muodostamaa vastarintaa hallitsemaan 

pyrkivää valtaa vastaan.  Kurin avulla voidaan karsia joukkoilmiöistä niiden 

hyödyttömiä puolia ja tehdä joukkojen hallitsemisesta yksilön hallitsemisen kaltaista. 

(Foucault 2005, 300.) Esimerkiksi armeijassa komennetaan joukkoyksikköä, jonka 

nimessäkin jo ilmenee edellä mainittu ajatus. Kurin avulla siitä saadaan 

kirjaimellisesti poistettua yksilöiden äänet ja se saadaan vastaamaan yhdellä äänellä 

esimerkiksi sille osoitettuun tervehdykseen. Kuri ei anna sijaa suunnitella yksikön 

komentajan käskyjen noudattamattomuutta. Kurin avulla pyritään erottelemaan 

spatiaalisesti hierarkian vaakatasot. Kuri perustelee itseään sillä, että sen tuloksena 

saatu joukon toiminta on arvoltaan suurempi kuin yksilöiden toiminnan summa. 

Kurilla pyritään kasvuun ja tehokkuuteen. (Emt, 300 -301.) 

Kurin edellytyksenä on se, että valtasuhteet toimivat joukon sisällä 

eivätkä ainoastaan sen yläpuolella (emt, 302). Kurinalaiset yksilöt ovat samalla vallan 

välineitä (resursseja) ja kohteita (emt, 231). Kurin keinoja ovat hierarkkinen valvonta, 

jatkuva kirjanpito, arviointi ja luokittelu. Näillä keinoin yksilöt joukon osana 

objektivoidaan ja korvataan vallanharjoittajien loistokkuus. Kurin voidaan katsoa 

syntyneen silloin, kun vallan ja joukon suhde muodostuu suotuisaksi so. joukon 

hyödyllisyys saadaan lisääntymään vähentämällä vallan haittapuolia. (Emt. 302.). 

Kuri on siis vallan ekonomisuutta.  25 

Kurilla on normaalistava luonne. Se muodostaa vastakohdan 

oikeudelliselle rangaistusjärjestelmälle, joka perustuu kodifioituihin säännöksiin. 

Yksilöitä ei verrata ainoastaan sääntöihin vaan myös toisiinsa. Joukossa muodostuu 

omia sen sisäisiä normeja. Mikäli yksilö ei noudata näitä normeja, asettuu hän joukon 
                                                
24 Ilmapiiri mukaili suomessa muun euroopan ilmapiiriä. Kun hallitus antoi vuonna 1934 ehdotuksen 
sterilisointilaista ei  Eduskunnassa lakiesitykseen tehty juurikaan muutoksia (paitsi kaatumatauti 
poistettiin sterilisointiin oikeuttavista diagnooseista) ja se hyväksyttiin suurella enemmistöllä (144 
puolesta, 14 vastaan, tyhjiä 6, poissa 35) kannatuksen tullessa poikki poliittisen ja sukupuolikentän. 
Tylsämielisten, vähämielisten sekä eräiden sukupuolirikollisten pakkosteriloinnin mahdollistanut laki 
tuli voimaan kesäkuussa 1935.  Yleinen ilmapiiri oli tiukemman lain kannalla. Sterilisoinnin 
huippukausi sijoittui määrällisesti vasta 1950-1960 luvuille. (Mattila 1991, 23, 387 � 389, 339-398).  
25 Weber määrittelee kuria hiukan eri tavoin: hänen mukaansa kuri on massojen dominaatiota, jossa 
yksilöt ovat omaksuneet tavan noudattaa dominoijan käskyjä eivätkä kohdista kritiikkiä tai vastusta 
käskyjä kohtaan (Weber 1978, 53). 
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ulkopuolelle. Nämä normit ovat normaalistavia. Normaalistaminen sai uuden 

ulottuvuuden, kun yhteiskunnan toimintoja alettiin standardisoida ja alkoi muodostua 

esimerkiksi yleisiä terveysnormeja. Nämä normit ohjaavat homogeenisuuteen, mutta 

antavat toisaalta mitta-asteikon erilaisuuden mittaamiselle. Normaalistavien normien 

avulla voidaan siis mitata erilaisuutta. Tästä syystä normaalistava valta toimii helposti 

tasa-arvojärjestelmän sisällä (Foucault 2005, 249-250). Itse asiassa se luo sille 

arviointiperusteet. 

Sosiaalityössä asiakkaat pyritään kurin keinoin saattamaan haluttuun 

ryhmään. Sosiaalityö ei edes pyri komentamaan �joukkoyksiköitä� vaan katkomaan 

yhteiskunnan sisäisten, soraääniä aiheuttavien, ryhmien keskinäisiä suhteita ja 

liittämään sosiaalityön asiakkaat yhteen suureen yhteiskunnan kuoroon eli estämään 

massojen pelkoa. Kurin ja sosiaalityön välinen yhteys on niin merkittävä, että sitä 

käsitellään tuonnempana omassa alaluvussaan.   

  Vallalla on foucault�laisittain epistemologinen (tietoteoreettinen) 

puolensa. Itse asiassa vallasta ei voida puhua puhumatta tiedosta (knowledge). 

(Turner 1995, 12.) Foucault kirjoittaa, että valta ja tieto eivät ainoastaan liity toisiinsa 

vaan ne edellyttävät toisiaan. Ei ole olemassa valtasuhdetta, jolle ei muodostuisi sitä 

vastaavaa tietokenttää eikä tietoa, joka ei loisi valtasuhteita. Foucault menee 

väitteensään niin pitkälle, että hän toteaa:  
 
Siis lyhyesti sanottuna tieto, vallalle joko hyödyllinen tai epämieluisa, ei ole lähtöisin 
tietävän subjektin toiminnasta, vaan vallan ja tiedon välisistä suhteista ja niiden kautta 
tapahtuvista kehityskuluista ja taisteluista, joista tämä yhdistelmä koostuu ja jotka 
määräävät tiedon mahdolliset muodot ja alueet. (Foucault2005, 42.) 

 

Valtaa ei voi harjoittaa muutoin kuin totuuden muodostuksen kautta, eikä totuutta 

muodostaa ilman valtaa (Foucault 1986, 228). Tämä tekee mahdottomaksi esimerkiksi 

objektiivisen tieteen. Lienee hyvä myös todeta, ettei tieto sinänsä ole valtaa (kuten 

Bacon totesi) vaan sen käyttö ja uudistamien (Eräsaari 1996, 11).  

Tiedon tuottaminen tuottaa siis aina valtasuhteita. Samalla se 

mahdollistaa minkä tahansa alueen tutkimisen vallan alueena. Tässä varmasti on yksi 

syy Foucault�n teorioiden suosioon teoreettisena viitekehyksenä. Luomalla tietoa 

luodaan usein myös samalla normalisoivaa painetta; toimitaan normalisoinnin 

tuomareina (Driver 1998, 119). Tietoa tuottavat ryhmät ovat siis merkittävässä 

asemassa, sillä alamme tarkkailla itseämme vallitsevien normaaliuden periaatteiden 

puitteissa.  Tieteen tuottaessa tietoa se luo myös totuuksia. Foucault�n mukaan 
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totuuden ja vallan suhde on olennainen rangaistus valtaa käytettäessä. Rangaistukset, 

joita todistellaan ja joille kerätään todistusaineistoa, kuvaavat vallitsevia totuuksia 

(Foucault 2005, 82). Myös rangaistuksia tarkastellaan omassa alaluvussaan. 

Sosiaalityö on sen akateemisen aseman myötä alkanut tuottaa tietoa ja 

totuuksia korkeimmalla yhteiskunnallisesti tunnustetulla tasolla. Tämä tieto �valuu� 

koulutuksen muodossa sosiaalityön kentälle. Se on alkanut siirtyä jo myös suoraan 

valmistuneiden sosiaalityöntekijöiden mukana. Varmasti ainakin yhtä merkittävää 

tiedon muodostusta tapahtuu sosiaalityöntekijöiden kasvokkaisessa asiakastyössä, kun 

he luovat tietoa ja esityksiä esim. alkoholistin, lapsen, vammaisen tai vanhuksen 

tilasta ja yhteiskuntakelpoisuudesta. Tiedon ja vallan välinen suhde korostuukin juuri 

silloin kun sosiaalityöntekijät toimivat asiantuntijoina eri tilanteissa.    

Tutkinto on Foucault�n paljon käyttämä käsite. Siinä yhdistyy valvonnan 

hierarkian ja normaalistavan rangaistuksen keinot. Tutkinnolla hän tarkoittaa niitä 

normaalistavia mekanismeja, jotka tekevät luokittelun sekä palkitsemisen ja 

rankaisemisen mahdollisiksi. Tutkinnon avulla pyritään objektivoimaan vallan 

kohteet. (Emt, 251 -252.) Tutkinto perustuu vallankohteiden näkyväksi tekemiseen. 

Enää valtaa ei harjoiteta näkyvästi ja mahtipontisesti, vaan sen kohteet saatetaan 

näkyviin erilaisilla kirjanpitomenetelmillä, joiden tuloksiin valta verhoutuu. (Emt, 

255-256.)  

Kirjanpitomenetelmien avulla tutkinnon kohde sidotaan todisteisiin, 

kuten erilaisiin dokumentteihin, arkistoihin, kortistoihin, kuvantamis- ja 

tunnistamismenetelmiin. Kirjanpidon tulee olla sellaista, että jokaisen yksilön voi 

löytää ja eritellä joukosta. Toisaalta jokaisen yksilön tiedot ovat heijastettavissa 

joukkoa kuvaaviksi suureiksi. (Emt. 259.) Kirjanpidon kautta jokaisesta yksilöstä 

tulee lopulta tapaus: yksilö on verrattavissa muuhun joukkoon (emt, 261).  

Aikaisemmin yksilöityminen on ollut suurinta vallanpitäjien joukossa ja se on 

huipentunut esim. kuninkaaseen. Kurinpidollisessa järjestelmässä yksilöiminen on 

alenevaa: mitä alemmassa yhteiskunnallisessa asemassa ihminen on sitä enemmän 

hänestä löytyy kirjanpidollista aineistoa. (Emt 263.) Tästä ovat hyviä esimerkkejä 

sosiaalialan, poliisin ja julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmät. 

Biovallalle on ominaista, että varsinaista vallankäyttäjää on vaikeaa tai 

mahdotonta havaita. Itse asiassa valta on hävinnyt yhteiskunnalta ja siirtynyt 

yhteiskuntaan (Hélen 2004, 225, Foucault 2005, 113). Vallankäyttö ei ole enää 

selkeää voimankäyttöä kuten keskiaikaisissa rangaistuksissa vaan vallalle ominaisin 
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piirre on se, että ihmiset ovat alkaneet tarkkailla itse itseään. Klassisin esimerkki on, 

Foucault'n teksteissä, Benthamin suunnitelma Panopticon vankilasta. (Kts. Foucault 

1983.)   

Panopticon on vankila, jossa sellit ovat kehällä ja niiden takaseinät ovat 

avoimia kehän keskustaa kohti. Kehän keskellä on vartiotorni, jonne selleistä ei näe 

sisälle. Näin ollen vangit eivät tiedä koska ovat tarkkailun kohteena. He alkavat 

tarkkailla itse itseään rangaistuksien pelossa. Sairaaloissa ja vankiloissa onkin alettu 

Foucault'n mukaan rakentaa itse häpeän tunnetta (Armstrong, 1998,19). Yhteiskunnan 

erilaiset luokittelevat järjestelmät toimivat tehokkaina normaaliuden tuomareina. 

Meidänkin päiviämme jaksottavat erilaiset rutiinit ja tilat kuten luokkahuoneet, 

sosiaalitoimisto ja putka. 

Benthamin suunnitelman taka-ajatuksena oli se, että toisaalta jatkuva 

valvonta olisi liiallista ja toisaalta katkonainen valvonta riittämätöntä. Tämän takia 

hän päätyi ratkaisuun, että vallan tuli olla samaan aikaan näkyvää ja havaitsematonta. 

(Foucault 2005, 275.) Samaan periaatteeseen nojautuu sosiaalitoimistoissa tehtävä 

kontrolli. Ihmisten on esitettävä niin paljon asiakirjoja, että heille muodostuu harha 

heidän kaikkien asioidensa esillä olemisesta. Vaikka itse sosiaaliasemalla käytäisiin 

vain kahden kuukauden välein, valvonnan jatkuvuutta lisätään tiliotteiden ym. 

asiakirjojen tarkkailulla. Itse asiassa näin saadaan valta myös epäpersonalisoitua. 

Asiakas ei aina tiedä edes kuka hänen dokumenttejaan lukee, ja mitkä kaikki hänen 

tiedoistaan ovat näkyvillä tietojärjestelmissä. Tämä on yksi tutkinnon merkittäviä 

piirteitä (emt. 276). Käytännössä tilanne on samanlainen kuin Panopticonissa, asiakas 

ei tiedä valvotaanko häntä vai ei. Fuocault'n mukaan Panopticonin tyyppinen 

järjestelmä soveltuu mille tahansa politiikan alalle (emt, 282). Panopticonista tulee 

koko yhteiskunnan kattava läpinäkyvä rakennus (emt, 283). Valta toteutuu yhä 

useammin itsevalvonnalla. 

Foucault'n valtakäsityksen keskiössä on ruumis. Hänen mukaansa 

ruumis kuuluu, ei ainoastaan biologian, lääketieteen ja demografian, vaan myös 

politiikan kenttään. Ihmisruumiin poliittinen haltuunotto tapahtuu siitä saatavien 

taloudellisten etujen vuoksi. Vallankäytön ja hallintotoimien kohteena ruumis on 

tuotantovälineenä hyödyllinen vasta kun sen käyttäminen mahdollistetaan kytkemällä 

se alistusjärjestelmään, joka on luonteeltaan poliittinen. (Foucault 2005, 39-40.)  

Ruumiin poliittiseksi teknologiaksi voidaan kutsua edellä kuvailtujen kurinkeinojen ja 

tiedon muodostuksen yhteennivoutumista ruumiin poliittisen hallitsemisen ja 
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tuottavuuden kanssa. Poliittisen teknologian tuloksena on poliittinen anatomia. 

Poliittinen anatomia on mekanismi, jossa ruumiit toimivat kuten tahdotaan määrätyn 

tekniikan mukaan tietyllä nopeudella ja tehokkuudella. (Emt, 189.)   

 

6.3. Sosiaalityö tutkintona 

 

Ovatko sosiaalityöntekijät foucault'laisessa mielessä vallankäyttäjiä? Vastausta ei 

voida antaa yksiselitteisesti, sillä valta ei yksiselitteisesti palaudu millekään eliitille tai 

toimijalle. Foucault vastusti näkemystä, että valta voitaisiin määritellä jonkin luokan 

(kuten Marx tekee) ominaisuudeksi. (Freundlieb 1998, 152.) Vaikka foucault'laisen 

valtakäsityksen mukaan valta ei ole kenenkään ominaisuus, sitä kuitenkin esiintyy eri 

paikoissa. Kurivalta (disciplinary power) on mikrovaltaa, joka jakaa ruumiin osiin ja 

koulii sitä päämääränään entistä tehokkaampi kokonaisuus. Kuri konstituoituu, mikro-

valtojen verkosta, jonka jokainen partikkeli on jatkuva ja pysyvä sekä käyttää tilaa, 

aikaa, ja jokapäiväisiä toimintoja (Gestaldo 1997, 114). Käytetyn ja havaitun vallan 

perustyyppi on kuri.   

Kurivallalla on kolme instrumenttia. Hierarkkinen tarkkailu on niistä 

ensimmäinen. Se viittaa instituutioihin, joissa ihmistä voidaan tarkkailla kuten 

kouluihin, sairaaloihin ja vankiloihin. Tämän tyyppisiä paikkoja Foucault kutsuu 

vallan laboratorioiksi ( Nettleton 1998, 81). Mielenkiintoista onkin havaita, että juuri 

näissä kaikissa vallan tiivistymissä, eräänlaisena tukiorganisaationa toimivat 

sosiaalityöntekijät. Foucault'laisittain me emme voi kysyä kenen puolella 

sosiaalityöntekijät toimivat  näissä verkostoissa. Siis toimivatko he asiakkaiden, jotka 

muille ovat siis vankeja, potilaita tai oppilaita, puolesta vai vastaan. Voimme 

ainoastaan todeta, että sosiaalityö on elimellinen osa tätä verkostoa, ja että se toimii 

yhteiskunnassa yleisen hyvän saavuttamiseksi kuten muutkin edellä mainitut 

instituutiot. Mikäli näiden instituutioiden päämäärät ovat yhtenevät: toimiva 

yhteiskunta, on sosiaalityön tehtävänä toisaalta estää yksilöiden välisten klikkien 

muodostuminen ja toisaalta laitostumisen vastustaminen, mikä pitää heidät osana 

tuottavaa yhteiskuntaa. 

Toinen kurin instrumentti on normalisoiva tuomitseminen, jossa ihmisiä 

asetetaan eri luokkiin vallitsevan normaaliuskäsityksen mukaan (Emt, 1998, 81-82). 

Sosiaalityöntekijät luokittelevat vammaisia, kasvatukseen kelpaavia, alkoholisteja, 

asunnon tarpeessa olevia, itse asiassa heidän työnsä perustuu ongelmaluokan 
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löytämiseen. Usein tällä toiminnalla nimenomaan asetetaan ihmisiä luokkiin, ei 

poisteta heitä niistä. Tämä siitä huolimatta, että sosiaalityön julkilausuttuna funktiona 

olisikin emansipaatio. Kolmas instrumentti on tutkinto (examination). Se pitää 

sisällään molemmat edellä mainitut. Tutkinto yhdistää kolmella pian esiteltävällä 

aspektilla tietoa ja valtaa. (Ibid.) Voidaankin sanoa, että se on vallan merkittävin 

instrumentti; se on vallan ytimessä.    

Tutkinnossa tehdään kaikesta objektiivisesta subjektiivista sekä kaikesta 

subjektiivisesta objektiivista (ibid). Mikäli sosiaalityöntekijä haluaa auttaa asiakastaan 

hänen on sijoitettava tämä johonkin autettavien luokkaan tilastotapaukseksi, vaikka 

ongelma olisikin luonteeltaan objektiivinen esimerkiksi yhteiskunnan rakenteisiin 

liittyvä epäkohta. Hän siis subjektivoi ongelman yksilön ominaisuudeksi. Ongelman 

objektivointi tapahtuu samalla mekanismilla. Subjektiivinen ongelma pelkistetään 

mitattavaksi objektiiviseksi ongelmaksi tekemällä siitä tilastotapaus. Tutkinnon 

ensimmäinen aspekti onkin jonkin asian muuttaminen pakollisesti näkyväksi ja 

vallankäytön alaiseksi. (Nettleton 1998, 82.) Sosiaalityöntekijöillä on oikeus 

tunkeutua yksityisen alueelle esimerkiksi kotiin (kotirauhan alueelle) ja pankkitileille 

(pankkisalaisuuden alueelle). Muilla viranomaisilla on velvollisuus antaa 

sosiaaliviranomaisille tietoa (AsiakasL, 20§)26. Tämä oikeus tietoihin on 

ainutlaatuinen. Esimerkiksi poliisilla ei tällaisia oikeuksia ole.  

Toinen aspekti on yksilön tietojen muuttaminen tilastotiedoksi 

(Nettleton, 1998, 82). Sosiaalityöntekijät kirjaavat huolellisesti kaikki käynnit tätä 

tarkoitusta varten kehitettyihin ATK-järjestelmiin, esim. Tampereella käytössä 

olevaan efficaan. Tunnuslukujen perusteella seurataan paitsi asiakkaita myös 

sosiaalityöntekijöitä itseään. Kunnallisten järjestelmien lisäksi sosiaalityöntekijät ovat 

velvollisia täyttämään erinäisiä tilastointilomakkeita valtakunnallista tilastointia 

varten. Tätä aineistoa taas voidaan käyttää normalisoinnin perusaineistona (ibid). 

Tämä normalisointi nähdään luonnollisena välttämättömänä osana työtä: 
                                                
26 Valtion ja kunnan viranomainen sekä muu julkisoikeudellinen yhteisö, kansaeläkelaitos, 
eläketurvakeskus, eläkesäätiö ja muu eläkelaitos, vakuutuslaitos, koulutuksenjärjestäjä, 
sosiaalipalveluntuottaja, terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittava yhteisö tai toimintayksikkö 
sekä terveydenhuollon ammattihenkilö ovat velvollisia antamaan sosiaaliviranomaisille sen pyynnöstä  
maksutta ja salassapitosäännösten estämättä hallussaan olevat sosiaalihuollon asiakassuhteeseen 
olennaisesti vaikuttavat  tiedot ja selvitykset, jotka viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän vuoksi ovat 
vaälttämättömiä sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi, sosiaalihuollon järjestämiseksi, ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä viranomaiselle annettujen tietojen tarkistamiseksi. Edellä 
mainittu koskee myös rahalaitoksia, mikäli sosiaalityöntekijällä on syytä epäillä hänelle annettujen 
tietojen oikeellisuutta tai riittävyyttä.  Tietojen  saamiseksi on sosiaaliviranomainen oikeutettu virka-
apuun.(AsiakasL 20§, 22§.) 
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�Sosiaalityön viranomaistyön luonteen vuoksi kirjallinen suunnittelu ja tallentaminen 

ovat keskeistä työlle.� (Konstikas...2005, 78.) Kolmannen aspektin mukaan jokaisesta 

yksilöstä tulee tapaus, joka voidaan yksilöidä, mitata verrata muihin tapauksiin 

(Nettleton 1998, 82). Tämä kehitys ei ole vielä yhtä pitkällä kuin esimerkiksi 

sairaanhoidossa, sillä diagnosointi ei ole yhtä kehittynyttä. Kuitenkin uusien 

toimintamallien myötä sosiaalihuollon tilastoinnit tulevat todennäköisesti 

tarkentumaan. Esimerkiksi sosiaalitoimistoissa työskentelylevistä 

sosiaalityöntekijöistä 89,9 % tekee päätöksiä liki päivittäin (Konstikas...2005, 78). 

Päätöksillä he asettavat asiakkaan aina johonkin luokkaan.  

Biovallan käytöstä voidaan erottaa sen ääripäät, muttei kahta erilaista 

vallankäytön tapaa, sillä se ei kohdistukaan joko yksilöön tai populaatioon, vaan on 

pysyvä ja kaikkialla läsnä oleva elämän valta. Sen käytön kaksi perustekniikkaa, joita 

voidaan pitää jatkumon ääripäinä, ovat ihmispopulaation bio-politiikka ja 

ihmisruumiin anatomia-politiikka. Bio-politiikka on vallan käyttöä, jolla on suora 

yhteys talous- ja sosiaalikysymyksiin. Anatomia-politiikka on vallankäyttöä, joka 

suuntautuu ruumiiseen koneena. (Turner 1995, 115-116.) Siispä foucault'laisessa 

katsannossa sekä kunnan sosiaalishallinnolliset ohjelmat että sosiaalityön kasvokkain 

tapahtuva työ ovat poliittista toimintaa. Niin koko kansaa koskevat linjaukset kuin 

yksittäinen huostaanotto tai tuen myöntäminen ovat poliittisia toimia. Bio- /  

anatomia-politiikan ja biovallan suhde onkin vastaava kuin vallan ja politiikan. 

Gordon onkin ehdottanut, että biovalta yhdistää mikro- ja makromaailman (Gestaldo 

1997, 115). 

 

6.4. Sosiaalityön asema yhteiskuntakontrollin kehityksessä 

6.4.1. Inhimillisyyttä? 

 

Kevin Stensonin mukaan sosiaalityö on osa tuottavia hallinnollisia käytäntöjä. Se 

toimii vallitsevien totuusnormien sisällä ja rakentaa niitä. Sosiaalityö toimii 

välittäjänä asemansa vakiinnuttaneen kansalaisten enemmistön ja sen ulkopuolelle 

suljettujen ja leimattujen vähemmistöjen välillä. Tätä tehtävää sosiaalityö toteuttaa 

valvomalla ja arvottamalla asiakkaidensa elämää ja yrittäen varustaa heitä sellaisilla 

tiedoilla, että he itse kykenisivät toteuttamaan normaalin kansalaisuuden vaatimukset. 

Kun sosiaalityö määritellään kuten Stenson sen tekee, vältetään stereotyppiset 

käsitykset sosiaalityöstä hyväntahtoisena auttamisena tai tukahduttavan sosiaalisen 
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kontrollin välineenä. (Stenson 1997, 168.) Nämä käsitykset ovat juurtuneet syvään 

eivätkä ne aina ole vääriä. Sosiaalityö on niitä kumpaakin. Stenson lienee oikeassa 

siinä, että hedelmällisin lähestymistapa sosiaalityöhön on juuri hänen mainitsemansa 

tuottavan hallinnoinnin kehys. Vaikka edellä mainittu dikotomia on yksinkertaistava 

sen molemmat ulottuvuudet ovat merkittäviä. Tukahduttavan sosiaalisen kontrollin 

voidaan katsoa tulevan kysymykseen vallan kahdessa ensimmäisessä dimensiossa. 

Hyväntahtoisen ammattiavun tarjoaminen (joskaan tämän ei tarvitse olla, eikä se voi 

olla objektiivista) on taasen niin syvälle juurtunut suomalaisen sosiaalityön historiaan 

(Vrt. Jaakola et al 1994), ettei sitäkään voi ohittaa ainoastaan stereotypiana. 

Seuraavassa tarkastelemme sosiaalityötä Foucault�n inhimillisyys- ja 

rangaistuskäsitteen kautta. Samalla tulen osoittamaan, ettei niitä voida pitää 

vanhentuneina stereotypioina, vaan ne ovat tuottavan hallinnoinnin kolikon kaksi 

puolta.  

Inhimillisyys on yksi kaikista mielenkiintoisimmista käsitteistä. On 

inhimillistä olla laupea, mutta toisaalta on inhimillistä suuttua. Voidaan jopa sanoa 

että on inhimillistä tappaa tai toisaalta tuomita se epäinhimillisenä. Mitä on 

inhimillisyys? Onko olemassa inhimillinen ja epäinhimillinen tapa käyttää valtaa? 

Mikäli inhimillisyys käsitetään ihmiselle tyypillisenä toimintana, mm. sodat ovat 

varsin inhimillisiä. Itse asiassa mielenkiintoisempaa on mikä on epäinhimillistä? 

Kuinka ihminen voi toimia epäinhimillisesti? Tässä luvussa pyrin tarkastelemaan 

inhimillisyyden teemaa sosiaalityön vallankäytön yhteydessä. Tulemme huomaan, 

ettei inhimillisyys ole vastakohta rangaistukselle. 

Foucault'laisessa ajattelussa nämä stereotypiat eivät ole toistensa 

vastakohtia. Armeliaisuuden stereotypia ilman vallankäyttöä voidaan hylätä. Kukaan 

ihminen ei ole jumalankaltainen vaan kaiken auttamisen takana piilee joitain 

intressejä, jotka liittävät armeliaisuudenkin vallankäyttöön. Tällä en kuitenkaan 

tarkoita, että kaikki vallankäyttö olisi laadultaan negatiivista autettavaa kohtaan. 

Kuitenkin tilanteessa kuin tilanteessa voimme olettaa, etteivät intressit ole täysin 

yhtenäiset, vaan jonkinasteinen intressiristiriita on olemassa. Foucault�n mukaan 

voidaan myös unohtaa rankaisemisen tukahduttava stereotypia, sillä inhimillisyys on 

merkittävä osa nykyaikaista rankaisemista. Vieläpä niin että se kohdistuu tämän 

puoleiseen elämään. Rankaisemista käsitellään seuraavassa alaluvussa. 

Foucault kuvaa teoksessaan Tarkkailla ja rangaista kidutuksen ja 

fyysisen väkivallan käytön korvautumista muilla rangaistuskeinoilla. 1700-luvulla 
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lainkäytännön uudistajat osoittavat, että rituaalinomaiset hallitsijan asemaa korostavat 

kidutukset olivat laitonta vallankäyttöä. Syntyi käsitys, että koston sijasta oli alettava 

rangaista ihmisiä. Muutoksen taustalla oli näkemys, jonka mukaan paatuneimmallakin 

rikollisella oli yksi loukkaamaton ominaisuus, jota tulee rangaistaessa kunnioittaa: 

inhimillisyys. Inhimillisyyden tulisi toimi rangaistuksen kohtuullisuuden mittapuuna. 

Itse asiassa ihmisestä muodostettiin rangaistuksien raja. Rangaistavasta ihmisestä 

muodostui uudistajille vallan mittapuu. (Foucault 2005, 102-103.) 

Foucault kuitenkin jatkaa, että näiden inhimillisyysvaateiden takana ei 

ollut niinkään uusi oikeudenmukaisempi rikoslainsäädäntö vaan sen parempi 

kontrolli, keskittymien poisto ja vallan jako uusiin homogeenisiin instansseihin, jotka 

kykenisivät toimimaan aina �yhteiskunnan hienointa solua myöten� (emt, 111). 

Rikokset lievenivät suhteellisesti ennen lakien lievenemistä. Omaisuusrikokset 

lisääntyivät ja väkivaltarikokset vähenivät. Samanaikaisesti väestön kasvu oli nopeaa 

ja varallisuus kasvoi Euroopassa ja keskittyi uudella tavalla. Tämä oli omiaan 

lisäämään turvattomuutta (emt, 105). Massojen pelko sai uuden mittakaavan. Tässä 

lienee suurin syy uuden laajemmalle ja järjestäytyneemmin levittyneen 

kontrollijärjestelmän synnylle. Tätä kaikkea perusteltiin inhimillisyydellä ja se 

varmasti lisäsikin inhimillisyyttä oikeusprosessien selkeyttämisvaatimuksilla ja 

fyysisen väkivallan vähentämisen pyrkimyksillä. 

Järjestelmän laajentamisen lisäksi oli kyse sen tehostamisesta ja 

yksilöimisestä. Näin ollen se tulisi taloudellisesti ja poliittisesti halvemmaksi ja 

hyväksyttävämmäksi. Uudella oikeudellisella rangaistusteorialla luotiin siis uusi 

poliittinen ekonomia. (Emt, 112.) Ranskassa tämä kehitys sai voimansa lakimiesten 

omista kynistä. Tarkoituksena oli erottaa tuomiovalta kuninkaan vallasta. Uuden 

oikeusjärjestelmän strategian poliittisen toteutuksen tarkoituksena oli levittää 

rangaistuksien kattavuus laajemmalle yhteiskuntaan. (Emt, 113.) Foucault'n mukaan 

kapitalistisen yhteiskunnan synnyn myötä laittomuuksien rakenne muuttui: 

omaisuuteen kohdistuva laittomuus erosi oikeuksiin kohdistuvista laittomuuksista. 

Edelleen Foucault toteaa, että omaisuusrikokset, varkaudet olivat tyypillisimmillään 

juuri köyhien rikoksia ja oikeusrikokset porvariston rikoksia. Näiden rikostyyppien 

oikeuskäsittelyt myös eriytyivät. Varkauksista huolehtivat tavalliset tuomioistuimet. 

Sen sijaan petoksia, verokavalluksia ja laittomia liiketoimia käsiteltiin erillisissä 

tuomioistuimissa. (emt, 120-123.) 
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Tämän prosessin voidaan katsoa, ainakin Ranskassa, johtaneen myös 

kahden erilaisen rikollisuuden syntyyn: toisaalta köyhälistön ja irtolaisten toisaalta 

omistavan luokan. Vaikka järjestelmä oli sama, näillä rikollisuuden muodoilla ei ollut 

varsinaisia yhteyksiä joskaan ei vastakkaisuuksiakaan. Köyhien rikollisuus kohdistui 

yleisesti omaisuuteen väestönkasvun paineessa.(emt, 105.) Tämän prosessin voidaan 

katsoa johtaneen 1800-luvulla liberalismin myötävaikutuksesta ja valistuksen ajan 

oikeudelliselta perustalta uuden sosiaalisen kontrollin syntyyn.      

Inhimillisyydellä tarkoitetaan siis kontrollin yhteydessä laajaa ja 

tehokasta yksilöivää järjestelmää, joka toimii säännönmukaisesti, eikä anna tilaa 

korruptiolle tai nepotismille. Inhimillisyys oikeuttaa itsensä, ei niinkään vallankäytön 

kohteen inhimillisyydellä, vaan vallankäytön säätelyn välttämättömyydellä. 

Inhimillinen rangaistus tulee määritellä taloudellisesti rationaalisesti (emt 127).  

� �[I]nhimillisyys� on se kunnioittava nimitys, joka on annettu pikkutarkalle 

rangaistuksen laskemiselle� (ibid).  

 

6.4.2 Rangaistus? 

  

Voidaanko sosiaalityötä, köyhäinhoitoa ja vaivaishoitoa pitää jonkinlaisena 

rangaistuksena? Voidaanko ajatella, että sosiaalituet ovat rangaistuksia siinä missä 

huostaanotot?  Miksi on yleensäkään relevanttia puhua rangaistuksista avun, hoidon ja 

huollon yhteydessä? Onko niin, että jompikumpi sosiaalityön stereotypioista 

armeliaisuudesta tai julmasta kontrollista ja tukahduttamisesta on lähempänä totuutta? 

Kuten edellisessä luvussa huomasimme, inhimillisyys on ratkaiseva komponentti 

hyväksyttävissä rangaistuksissa. Tässä alaluvussa tarkkailen sosiaalityötä 

rangaistusvallan ilmiönä. Pohdin onko Foucault'n teesillä vallan muuttumisesta 

elämän vallaksi relevanssia nykypäivän sosiaalityölle. Tutkittavana aineistona on 

sosiaalityöntekijöiden Etiikkaopas. Etiikkaopas on varmasti dokumentti, jossa 

sosiaalityötä ei haluta näyttää passivoivana ja deprivoivana rangaistuksena, vaan 

inhimillisenä ja ihmisarvoa tukevana toimintana.  

Foucault�n mukaan 1700-luvun lopulta asti on havaittavissa muutos 

rangaistuksissa. Hänen mukaansa ne lievenivät ja levisivät yhä laajemmalle 

yhteiskuntaan (Foucault 2005, 117). Meidän tarkastelussamme tämä kehitys on 

mielenkiintoinen kahdestakin syystä. Ensinnäkin rangaistuksien laaja-alaistuminen 

liittyi köyhien ja irtolaisten uudenlaiseen lainsäädännölliseen asemaan ja toiseksi se 
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kohdistui nimenomaan yksityisomaisuutta kohtaan, usein välttämättömän 

toimeentulon takaamiseksi, tehtyihin yleisesti hyväksyttyihin rikoksiin. Omaisuudesta 

ja omistusoikeudesta muodostui jotain, jonka loukkausta alettiin pitää aina 

tuomittavana. Foucault antaa tästä esimerkin: aikaisemmin oli pidetty satamassa 

työskentelevien oikeutena kerätä köyden ja raudan palat tai myydä sokerin 

lastausjätteet. (Emt, 118-120.) Tällaiset etuudet alkoivat kuitenkin muodostua 

omaisuuteen kohdistuviksi laittomiksi teoiksi. Kyseessä oli jo edellä mainittu 

laittomuusrakenteen muutos.  

Foucault`laisittain voimme todeta, että laaja-alainen rangaistusten 

yhteiskuntaan leviäminen on osa pyrkimystä saada kuriin irtolaiset ja köyhät.  Se on 

eräänlaista, anakronistisesti todetusti tacherilaista, sosiaalihuoltoa.  Mutta mikä on 

näiden rangaistusten motiivi? Se on yksityisomaisuuden suoja siis tuottavuuden 

estottomuus. Rikoksentekijästä muodostuu pääoman tuottavuuden häiritsijä. Itse 

asiassa Foucault muotoilee rikollisen uuden kuvan vielä ankarammin. Hän toteaa, että 

rikollisesta tulee koko yhteiskunnan sisäinen vihollinen: petturi, hirviö (emt, 125). 

Rangaistukset samaistuu yhä enemmän sosiaalihuoltoon, mikäli ne käsitetään 

keinoiksi korjata hyödyllisen edun tavoittelun unohtuminen tai häiriintyminen  

(Foucault 2005, 148). Tarkastellaanpa edelleen 1700-1800-luvun taitteessa 

muodostuneen uuden rangaistusjärjestelmän periaatteita ja verrataan niitä 

tämänpäiväisiin sosiaalityön periaatteisiin, jotta voimme tarkastella niiden mahdollisia 

yhteneväisyyksiä. Nämä yhtäläisyydet voisivat olla täysin sattumanvaraisia, ellei 

kyseessä ole, kuten väitän, yleisemmin kyse kontrollin historiasta. 

Foucault'n mukaan rangaistuksen funktio on saada sen tekijä 

ymmärtämään, että teko on vääristänyt ihmisen luontaista pyrkimystä hyvinvointiin 

(emt, 44). Sosiaalityön julkilausuttu funktio muotoillaan usein käänteisesti mutta 

saman sisältöisesti: saada yksilö toimimaan siten, että hän pystyy itse vastaamaan 

omasta hyvinvoinnistaan.  Tällaiselle rankaisulle hän antaa kuusi ehtoa. Näistä 

ensimmäinen on mielivaltaisuuden mahdollisimman vähäinen määrä. Tämä toteutuu 

sillä, että rangaistuksen tulee olla mahdollisimman analoginen rikoksen kanssa siten, 

että toiminnan ajattelu johtaa heti rangaistuksen mielikuvaan ja pitää oikealla tiellä. 

Sosiaalityöntekijän etiikkaoppaan mukaan �Sosiaalialan ammattilainen ottaa 

huomioon jokaisen asiakkaan tilanteen ja ainutlaatuisuuden. Hän tunnistaa 

asiakassuhteessa vaikuttavat valtarakenteet, sekä asiakkuuden vaikutukset asiakkaan 

elämään� (Etiikkaopas 2003, 6). Sosiaalityöntekijän tulee siis tarkoin harkita 
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käyttämäänsä valtaa kohteen kannalta mahdollisimman mielekkäästi ja suunnata 

vallankäyttö siten, että �Sosiaalialan ammattihenkilö puolustaa asiakkaiden oikeuksia 

ja pitää toimintalähtökohtana asiakkaansa etua� (ibid). Asiakkaan etu ja oikeudet 

määräytyvät ulkoapäin.   

Foucault toteaa, että yhteiskunta määrää mikä on katsottava rikokseksi 

eikä tämä siis johdu luonnosta (Foucault 2005,44). Samalla tavoin sosiaalityön 

vallankäyttö määritellään yhteiskunnallisesti ja sosiaalityöntekijä päättää tarvitseeko 

asiakkaan kohdalla ryhtyä toimiin vai ei. Yhteiskunta määrittelee myös resursoinnilla 

sen, minkä katsotaan olevan asiakkaan etu. Sosiaalialan ammatillisen etiikkaoppaan 

mukaan asiakkaan etu on: itsenäisyys (edellyttäen ettei asiakas loukkaa muiden 

vastaava oikeutta ja että hän kantaa vastuun valinnoistaan), huono-osaisuuden 

seurauksien poisto, täysivaltainen kansalaisuus, tasavertaisuus ja yksityisyys 

(Etiikkaopas 2003, 4-5). Näitä päämääriä painottamalla sosiaalityö pyrkii olemaan 

mahdollisimman vähän mielivaltainen. Sosiaalityön päämäärät ovat täysin liberaalin 

ajattelun mukaisia. Sosiaalityöntekijän on siis puututtava siihen ongelmaan, jonka sen 

asiakkaat muodostavat yhteiskunnalle: osoittavat eriarvoisuuden aiheuttavan ongelmia 

tasa-arvolle. 

Sosiaalityöntekijät joutuvat päivittäin määrittelemään asiakkaidensa 

etuja. He käyttävät tällöin valtaa. Tuottava hallinnointi on aina arvottavaa. On 

kuitenkin mahdotonta arvottaa arvottamista hyväksi tai pahaksi.  Esimerkkinä voidaan 

antaa kaksi ääripään tilannetta. Kansanterveystyö on hyvä esimerkki biovallan 

käytöstä. Yleisesti Itä-Suomen miehien suolankäytön väheneminen voidaan nähdä 

positiivisessa valossa ilman vallankäytön �negatiivista ulottuvuutta�. Sen sijaan 

eugeniikka voidaan nähdä jo hirmuvaltana. 

  Analogisuus rankaisun periaatteena jäi vankeinhoidossa taka-alalle 

varsin pian 1800-luvun kuluessa. Rangaistukseksi vakiintui vapauden rajoittaminen 

so. vankeus (Foucault 2005, 162). Kuitenkin edelleen vankeinhoidossa on nähtävissä 

analogisuuteen pyrkiminen vapausrangaistuksien sallimissa puitteissa. Esimerkiksi 

Suomessa varsin paljon huomiota on herättänyttä kriminaalipsykologia. Vuonna 1999 

Kuopion vankilassa aloitettiin pedofiileille tarkoitettua STOP-toimintaohjelma. 2003 

vuodesta alkaen vankilassa on toiminut kaksi seksuaalirikollisille tarkoitettua 

kahdeksan hengen osastoa, joiden tarkoituksena on terapian keinoin ehkäistä rikoksen 

uusiutumista. (Kuopion vankilan...2004, 18.) Sosiaalityössä on nähtävissä 

samankaltainen yleistendenssi. Universaaliksi lääkkeeksi tarjotaan rahallista apua, 
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vaikkakin koulutuksessa ja julkisessa keskustelussa korostetaan sosiaalisen työn 

merkitystä. Aktiivinen auttaminen jää kuitenkin vankilapsykologin tavoin 

marginaaliseksi rahan toimiessa vapausrangaistusta vastaavana yleiskeinona. 

Rahan käyttöä sosiaalialan toiminnassa yleiskeinona ei voida mitat 

oikeastaan muulla kuin rahalla. Mikäli vertaamme sosiaalipalveluiden rahallista arvoa 

toimeentulotuen määrään eri palveluissa voimme hahmottaa palveluiden ja 

toimeentulotuen keskinäistä suhdetta. Toimeentuloturvan ja palveluiden osuus 

kustannuksista oli eri sosiaalihuollon aloilla vuonna 2004 seuraavanlainen: 

kokonaisuudessaan  64,8 % toimeentuloturvaa ja 35,2 % palveluita. Eriteltynä 

toimeentulotuen ja palveluiden osuudet olivat toimintarajoitteisuuden osalta 74,4 % / 

25,6 %, vanhuuden aiheuttaman tuen kohdalla 89,4 % / 10,6 %, leskeyden ja muun 

omaisen menetyksen tukemisessa 99,6 /0,4 %, perheiden ja lapsien auttamisessa 

55,9 % /44,1 %, työttömyyden aiheuttamissa asiakkuuksissa 91 % / 9 %, asumisen 

tukemisessa 0 % /100 % ja muussa 59,4 % / 40,6 %. (Sosiaali- ja 

terveydenhuollon...2005, 177).   

Toinen hyväksyttävyyden ehto on se, että rangaistuksen ja sen 

sisältämien haittojen välttäminen vaikuttaa voimakkaammin kuin sen hyötyjen 

ajatteleminen (Foucault 2005, 147). �On herätettävä henkiin hyödyllinen ja 

hyveellinen edun tavoittelu� (emt, 148). Tämä ehto pätee myös sosiaalityön 

hyväksyttävyydessä. Jotta sosiaalityö olisi yhteiskunnallisesti hyväksyttävää, on sen 

kyettävä välttämään ns. laiskat asiakkaat. Tästä voidaan katsoa johtuvan sosiaalityön 

päämääristä etiikkaoppaassakin useimmin mainittu itsenäisyys. Suomessa voidaan 

kysyä onko tämän säännön toteuttaminen onnistunut, sillä usein kuulee puhuttavan 

esim. maahanmuuttajien sossun Mersuista jne. Yhteiskunta ja sosiaalityöntekijät 

tekevät parhaansa osoittaakseen tällaiset käsitykset vääriksi. Tällaisia tilanteita 

kutsutaan etiikkaoppaassa eettiseksi harkinnaksi. Tapausesimerkkeinä mainitaan mm. 

tilanteet joissa: asiakkaan tai asiakasryhmän etu on ristiriidassa poliittisen 

päätöksenteon tai taloudellisen resurssin kanssa, sosiaalityöntekijän oman edun 

kanssa tai organisaation toimintatapojen kanssa. (Etiikkaopas 2003, 5-6.) 

Etiikkaoppaan mukainen eettinen harkinta määrittyykin yhteiskunnan 

moraalispoliittisekonomisen tilanteen kautta. Etiikka määrittyy siis vallankäytön 

yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden säilyttämisen kautta. 

Kolmas ehto koskee rangaistuksen pituutta. Rangaistus ei saa olla 

lopullinen muuten: �[H]änen parantamisekseen suoritetut ponnistukset olisivat 
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yhteiskunnan kannalta turhaa vaivaa ja rahan menoa� (Foucalt 2005 148-149). 

Tämäkin ehto sopii hyväksyttävän sosiaalityön määritteeksi. Sosiaalityöllähän 

pyritään, kuten edellä on kuvattu, itsenäiseen elämään. Yllättävää kyllä sosiaalityön 

eettisenä päämääränä ei mainita itsenäistä elämää ilman sosiaalityöntekijöiden apua, 

tosin täysvaltaisen kansalaisuuden voidaan katsoa viittaavan tähän seikkaan. (vrt. 

Etiikkaopas, 2003). Vaikka toimeentuloturva on viimesijainen etuus, ei se kuitenkaan 

lainsäädännöllisesti ole tarkoitettu pysyväksi. Ilmaisut se elää sossun rahoilla jne. 

voidaan niin ikään tulkita reaktioiksi siitä, ettei jatkuvaa yhteiskunnan varoilla 

elämistä pidetä suotavana. Kansalaispalkka kohtaa vasta rintaa samasta syystä: sitä 

pidetään passivoivana. Tässä suhteessa on kuitenkin muistettava, että sosiaalityön 

asiakaskunta on monenlaista ja sen eri osiin suhtautuminen vaihtelee myös 

merkittävästi.  

Edelleenkin voitaneen pitää osuvana jo 1500-luvulle juontavaa jaottelua 

erilaisiin köyhiin. Sillä erotuksella, että köyhän käsite on korvautunut ja sen on 

vallannut erilaiset sosiaaliset ongelmat. 1700-luvulla Defoe määritteli köyhät joko 

teollisuusköyhiin eli työtätekeviin, joutilaisiin köyhiin eli työtätekemättömiin ja 

kyvyttömiin köyhiin eli niihin jotka eivät voi tehdä työtä. Näille kaikille luokille 

määriteltiin myös toimenpidesuositukset: työtätekeville kannustusta, joutilaille 

eristystä ja työhönpanoa sekä työhön kykenemättömille avustusta (Dean 1997, 72).  

Diskurssi elää edelleen tiukassa. Eri ryhmien oikeus apuun nähdään 

erilaisena. Sosiaalityöntekijöiden työhön tämä jako heijastuu kahdella tavalla. 

Yhteiskunnallisesti on hyväksyttävämpää myöntää pitkäaikaisia tukia, etuuksia ja 

eläkkeitä esim. vammaisille tai vaikeasti sairaille, jotka ovat vanhan määritelmän 

mukaan ns. työhön kykenemättömiä. Toisaalta tällä ilmiöllä on toinenkin puolensa: 

ns. työhön kykenemättömät on helpompi kietoa vallan verkkoon, sillä heillä ei usein 

ole muita vaihtoehtoja tulla toimeen. Voidaan myös todeta, että ihmiset jotka 

yhteiskunnassa leimataan työkyvyttömiksi, jäävät usein diskurssin vangeiksi. Eri 

ryhmille sallitaan eri mittaiset avustukset. 

Asiakasnäkökulmasta katsottuna eri ryhmille osoitettuihin apuihin 

suhtaudutaan edelleen Suomessa eri tavoin. Stakesin vuonna 2004 toteuttamassa 

hyvinvointi ja palvelut -kyselyssä selvisi, että toimeentulotuen hakemista ja saamista 

pidettiin kaikista vaikeimpana ja epävarmimpana kun taas vammaispalveluiden 

ajateltiin olevan helposti haettavia ja saatavia (Muuri 2006, 212). Osaltaan tähän 

varmasti vaikuttaa juuri toimeentuloturvan häpeällinen leima. Häpeän tunne kertoo 
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biovallan toiminnasta ja itsekurin aktivoitumisesta. Vammainen taas on vammainen 

itsestään riippumatta ja oikeutettu apuun.  Samanlainen ilmiö on havaittavissa 

sosiaalityöntekijän neuvonta avun kohdalla. Vaikka yli puolet kansalaisista uskoi 

saavansa apua tarvittaessa, yli puolet kuitenkin totesivat, että neuvonta avun 

hakemisessa olisi ongelmia. Tämä kertoo sitä, että neuvonta-avun käyttökynnys on 

korkea (emt, 218). Sosiaalityöntekijät koetaan siis edelleen jonkinlaisena uhkana. 

Sosiaalityöntekijän konsultaatiota ei nähdä neutraalina kuten esimerkiksi lääkärin 

neuvoja. Toisen näkökulman samaan aiheeseen antaa samainen tutkimus. Kysyttäessä 

mitä sosiaalipalveluita tulisi kehittää, kehitettävien kärkipäähän nousivat 

vanhustenpalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut. Sen sijaan päihdehuolto, 

aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki hajottivat voimakkaasti mielipiteitä, eikä 

kehitystä kannattavien lukumäärä noussut lähellekään edellisiä (emt, 221).      

Neljäntenä ehtona, Foucault kirjoittaa, voidaan pitää rangaistuksen 

kollektiivista ulottuvuutta: sen tulee toimia oppina ja hyödyksi yhteiskunnalle 

(Foucault 2005, 150 - 151). Sosiaalialan työntekijän tulee taas heidän oppaansa 

mukaan �[S]elvittää asiakkaalleen eri ratkaisuvaihtoehtojen edut, haitat ja seuraukset, 

jotta tämä voi tehdä omat ratkaisunsa.�(Etiikkaopas 2003, 7.) Näin ollen sosiaalityön 

tekijän katsotaan (implisiittisesti) kykenevän yhteiskunnan edustajana määrittelemään 

ratkaisuvaihtoehtojen edut ja haitat sekä vieläpä seuraukset. Asiakkaalle jää kaksi 

vaihtoehtoa valita yhteiskunnan ja itsensä kannalta väärä tai oikea ratkaisuvaihtoehto. 

Sosiaalityöntekijä voi myös käyttää pakkoa, mikäli se on välttämätöntä asiakkaan 

edun turvaamiseksi. Tällöin kuitenkin ehtona on se, että toimitaan siten, että asiakas 

voi vastaisuudessa päättää toiminnastaan itse (ibid). Hyväksyttävyys ja hyöty 

määrittelevät siis asiakkaan asemaa. �Sosiaalityöntekijä toteuttaa vastuullisesti 

organisaation päämääriä asiakkaansa hyväksi� (emt, 9) ja näin ollen johtaa 

asiakkaansa hyvän organisaationsa päämääristä. Sosiaalieduilla eläminen ei saa olla 

liian houkuttelevaa vaan itsenäisen elämän täytyy olla tavoiteltava elämänmuoto. 

Itsenäisyydellä tarkoitetaan siis oman toimeentulon takaamista. 

Viidentenä hyväksyttävyyden ehtona on rangaistuksen näkyvyys. 

Rangaistuksen on ilmennettävä voiman sijaan surua. Se kertoo siitä, että yhteiskunta 

joutuu luopumaan yhdestä kansalaisestaan ja siitä, että joku on ollut välittämättä 

laista. Sosiaalityöntekijät ja -johtajat yleisesti valittelevat julkisissa haastatteluissaan 

osaansa vallankäyttäjinä ja ovat pahoillaan että pakkoon oli turvauduttava. 

Sosiaalitapauksien hoitoon kuuluu läheisesti tilastojen esittely ja muulla tavoin 
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todistelu esim. huostaanottamattomien lapsien tuskasta, syrjäytymisen vaaroista ja 

yleensäkin siitä, mitä riskejä aiheutuu yksilölle, joka ei elä tuottavaa elämää. 

Sosiaalityö kertoo siitä yhteiskunnallisesta surusta, joka aiheutuu yhteiskunnan 

tuotannollisista ongelmista.  

Kuudenneksi Foucault toteaa:  
 

Näin voidaan perinteinen rikosajattelu kääntää yhteiskunnassa päinvastaiseksi --- Jos 
rangaistuksen siirtäminen toiseen merkkijärjestelmään suoritetaan oikein, jos 
surujuhla sujuu sääntöjen mukaan, rikos voi näyttää vain onnettomuudelta ja 
rikoksen tekijä viholliselta, jolle opetetaan uudestaan yhteiselämän säännöt (emt, 
155). 

 

Huostaanoton tai päihdehuollon yhteydessä on helppo kuvitella edellisenkaltainen 

tilanne. 

Onko sosiaalihuoltojärjestelmä onnistunut tuottamaan rangaistuksen 

kaltaisen hyväksyttävän kurinpitoteknologian? Tarkastelemme vielä sosiaalityötä 

kurivallan kannalta, mutta jo alustavasti voimme todeta, että sosiaalityön eettiset 

lähtökohdat vastaavat pitkälti 1700-1800-lukujen taitteessa muotoutuneita 

rangaistuskäytäntöjä. Tässä luvussa emme pohtineet itse rangaistusta vaan 

sosiaalityön analogiaa rangaistukseen ja tätä kautta inhimillisyyteen. Myöhemmin 

osoitan, että sosiaalityötä, jopa sen avustuksia voidaan pitää rangaistuksina. Yksi- ja 

kaksidimensioteorioiden yhteydessä lähestyimme jo sosiaalityötyön rangaistusvallan 

resursseja.  

Hieman yllättävää on se, että sosiaalityön hyväksyttävyys ei ole samaa 

luokkaa kuin rikosoikeudellisten toimien. Harva kyseenalaistaa oikeuslaitoksen 

toimia, rangaistuksen kestot ovat yleisesti ottaen ainoat paljon julkista keskustelua 

herättävät aiheet - ne ovat liian lyhyitä. Sen sijaan sosiaalityön luokittelun vaikeus ja 

sen jäsentymättömyys tuottavat paljon enemmän päänvaivaa. Sosiaalityökeskustelua 

leimaa voimakkaasti edelleen armeliaisuusajattelu ja yhteiskunnallisen kasvatuksen 

velvollisuus, joka tulee voimakkaasti esiin myös 2000-lukulaisesta etiikkaoppaasta. 

Kasvatuksellista toimintaa ei ole yleensä mielletty voimakkaasti vallankäyttöön 

liittyvänä toimintana. Vaikka Althusserin valtateoriat mainitaan sivulauseissa valtio-

opin oppikirjoissa, sivuutetaan ne yleisesti liian kevyesti. Tässä tutkielmassa 

palaamme vielä tähän teemaan.   
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6.4.3. Kuria? 

 

Jo edellä määriteltiin kurivaltaa yleisellä tasolla sekä pohdittiin sosiaalityötä 

tutkintona. Nyt pyrin tarkastelemaan kuria osana sosiaalityön vallankäyttön 

muodostumista. Foucault�n mukaan kuri valtasuhteena eroaa edeltäjistään kuten 

orjuudesta, vasallisuhteesta ja palvelussuhteesta. Kuri kodifioi ajan, liikkeen ja tilan 

kiinteäksi kokonaisuudeksi. Se kontrolloi enemmän toimintaprosesseja kuin 

päämääriä. Toimintaprosessit muuttuvat pakoiksi (Foucault 2005, 187-188). Näiden 

toiminta prosessien taustalla on taas päämääriä ja nämä päämärät saavat vallan 

kohteen toimimaan jollakin tavalla. Voitaisiin esittää väite, että sosiaalityössä kurin 

avulla saadaan ihminen toimimaan siten, että hän alkaa toteuttaa yhteiskunnan 

vaatimia prosesseja, kuten pukeutumaan siististi, käyttämään hygieniatuotteita, 

syömään monipuolisesti ja edistämään terveyttään jne. Toteuttaessaan näitä prosesseja 

hänen kulutuksensa kasvaa, elintasonsa nousee ja hän alkaa tarvita enemmän rahaa 

sitä ylläpitääkseen. Voisimme myös väittää, että taustalla on tuottavuuden päämäärä. 

Ei kuitenkaan mennä asioiden edelle vaan tarkastellaan kuria tarkemmin. 

Kuri, kuten yleisemminkin yhteiskunnan sosiaalisektori, perustuu 

jaottelulle. Tässäkin tutkielmassa esitellään erilaisia tilastoja, joilla pyritään ottamaan 

massoja haltuun so. tekemään niistä hallittavia ja mitattavia. Jaottelu on ollut erilaista 

aikain saatossa. Ennen irtolaiset erotettiin fyysisesti valtaväestöstä vaivaistaloihin tai 

pakkotyöhön. Heiltä saatettiin riistää vapaus liikkua. Foucault�n mukaan kuri vaatii 

joskus eristämistä: �yksitoikkoisuus luo kuria� (Foucault 2005, 194).. Eristämisen 

kehittyneempi muoto on ruutuihin jako, jolla pyritään rikkomaan epämääräiset 

yhteenliittymät ja irtolaisuuden yhtyeenkasaumat. Tämän on kuitenkin tapahduttava 

siten, että yksilö on jäljitettävissä. Tämä tapahtuu yhteyksiä katkomalla ja uusia 

luomalla. (Emt, 196-197.) Sosiaalityön historiassa on havaittavissa koko köyhyyden 

käsitteen mureneminen, pauperismin vaaran vähittäinen häviäminen.  

Miksi joukkoja on sitten pelättävä? Emersonin mukaan kaikissa ryhmä 

toiminnoissa muodostuu valtakoalitioita. Koalitio muodostuu heti, jos yksilöiden 

yhteisessä ympäristössä on toimija, jota on pidettävä kontrollin alaisena, ja ryhmän 

yhteys perustuu historiallisesti yrityksille saavuttaa tuo kontrolli (Rainio 1968, 59). 

Siis mikäli joukko ihmisiä pääsee muodostamaan ryhmän ympäristössä tai 

yhteiskunnassa, jossa on jokin vallanpitäjä, joka olisi ryhmän edun mukaista saada 
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kontrolliin muodostavat he koalition. Historiallisesti köyhillä on varmasti riittävä 

yhtenäisyys nousta parempiosaisia vastaan.   

Mikko Lahtisen mukaan Snellmankin pohti 1800-luvun myllerryksissä 

massojen pelkoa. Massojen pelolla tarkoitetaan sitä, että toisaalta köyhillä on jatkuva 

pelko omasta toimeentulostaan ja toisaalta hyväosaisilla on jatkuva pelko köyhien 

kansannoususta. (Lahtinen 2006, Snellmanin... [www-dokumentti].) Sosiaalityö ja sen 

historia liittyvät läheisesti massojen pelon molempiin puoliin. Kurin perusajatus 

voidaan rankasti yksinkertaistettuna katsoa perustuvan iankaikkiseen valtioviisauteen. 

Roomalainen sananlasku, divide et impera, kertoo vallassa pysymisen tärkeimmän 

periaatteen: johdettavien koalition muodostus on estettävä (Rainio 1986, 71).  

Sosiaaliset ongelmat moninaisuudessaan jaottelevat ihmisiä eri ruutuihin 

ja kokoavat heitä eri kontrolliketjuihin. Sairaat, kehitysvammaiset, alkoholistit, 

syrjäytyneet, ongelmavanhemmat, huostaanotetut ja monet muut ryhmät muodostavat 

omia kontrolliverkostojaan. Sosiaalityöntekijä tai modernimmin palvelukoordinaattori 

kerää tietoa kaikilta näiltä sektoreilta (Raunio 2000, 61). Tämä tapahtuu usein siten, 

että asiakkaan itsensä on mahdoton jäljittää tiedonkulkua. Salaisuudesta 

muodostuukin merkittävä osa vallan käyttöä. Kirjanpidolla tätä vaikutusta saadaan 

edelleen voimistettua (Foucault 2005, 198). 

Kurin myötä kirjanpitoyksikkö ei ole alueellinen eli hallinnon yksikkö, 

eikä paikka vaan järjestyssija. Kuri muodostaa eläviä taulukoita. Kurin taulukointi 

eroaa päämäärältään talouden taulukoinnista. Se mahdollistaa samanaikaisesti yksilön 

luonnehtimisen yksilönä ja moninaisuuden saattamisen järjestykseen. Foucault'n 

mukaan se on perusta vallan solumaiselle mikrofysiikalle. (Emt, 203 -204.) 

Kurinpitoyhteiskunnassa, niin kuin muissakin järjestelmissä, pyritään 

joukkojen järjestyksenpitoon. Kurivallalle ominainen vallankäyttö pyrkii kolmeen 

tavoitteeseen:  

  

1. Olemaan taloudellisesti halpaa 

2. Olemaan poliittisesti hyväksyttävää (näyttämään halvalta) ja 

saavuttamaan näin hyväksyttävyyden 

 3. Olemaan tehokasta ja laajalle ulottuvaa (emt, 298). 

 

Näihin päämääriin kurinpidollisessa vallassa ei pyritä väkivaltaisin 

ottein, vaan noudattamalla tuottavuuden, lempeyden ja hyödyn periaatteita. Hyödyksi 
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katsotaan hyödyttömien puolien väheneminen ja joukon hallinnan helpottuminen. 

(Emt, 300.) Juuri tässä voimme nähdä sosiaalityön kurinpidollisen vallankäytön 

funktion. Sillä pyritään taloudellisuuteen, vähentämällä esim. kansanterveydellisiä 

maksuja, rikollisuutta ja lisäämällä yhteiskunnan stabiliteettia ja joustavuutta. Sen on 

näytettävä myös tuottoihinsa nähden halvalta tai ainakin halvemmalta kuin 

yhteiskunnan toiminta ilman kyseistä toimijaa (vrt. uusvasemmistolaiset teoriat). 

Tämä osittain legitimoi sosiaalityötä. Tehokasta se on silloin, kun työelämästä, tai 

muusta tuottavasta toiminnasta tippuneet saadaan pysymään yhteiskunnan normien 

puitteissa. Se ulottuu laajalle universaalien subjektiivisten oikeuksien kautta ja 

sosiaalityön levityttyä kaikkiin instituutioihin. 

Yhteiskunnassa on kasvava määrä erilaisia ongelmia (Jauhiainen 2004, 

22). Näitä ei enää kutsuta köyhien joukoiksi vaan marginalisoituneiksi ihmisiksi. 

Marginaaleista on vähemmän haittaa kuin massoista. Marginaalit jäävät selkeästi 

normaalin kentän ulkopuolelle, ne eivät ole enää luonnollinen osa yhteiskuntaa vaan, 

jotain mikä jää sen rajojen ulkopuolelle valitettavana ilmiönä. Sosiaalityön tehtäväksi 

jää siirtää marginaalinihmisiä leipätekstin puolelle opettaa heille yhteiskunnallisen 

kirjoittamisen dispositio ja rakenne.  

Liberaalit ja vasemmistolaiset katsovat, että syrjäytymisen pääasiallinen 

syy on materiaalinen tai paremminkin materiapuute kun taas oikeistolaisessa 

diskurssissa syy löytyy usein moraalista ja sen puutteesta. Liberaalille tai 

vasemmistolaisille syrjäytyneet ovat sinänsä ongelma, jotain on yhteiskunnassa 

mennyt pieleen. Oikeistolaisesta näkökulmasta he ovat ongelma lähinnä itselleen niin 

kauan kun pysyvät julkisuudesta poissa, eivätkä näytä esimerkkiä muille. Heistä 

voidaan tehdä hyväntekeväisyyden hyödyllisiä kohteita ja asettaa heidät kontrollin 

alaisiksi, jolloin vaarat saadaan minimoitua. (Rose 1995, 53.)   

 

Viidennen johtolangan sosiaalityön vallan tarkasteluun tarjoaa foucault�lainen valta 

teoria. Foucault on klassikon asemastaan huolimatta kiistelty tutkija. Häntä on 

tituleerattu niin filosofiksi kuin historioitsijaksikin. Hänen valtakäsitykselleen 

ominaisin piirre on vallan verkkomainen luonne. Valta on ikään kuin läsnä kaikkialla, 

eikä sitä ole aina palautettavissa toimijoihin. Foucault kuvaa vallan keinojen 

muuttuneen viimeisien vuosisatojen aikana. Väkivalta on vaihtunut elämää 

ylläpitävään tuottavaan vallan käyttöön. Valta on voimakkaasti sidoksissa tietoon. 

Valtaa ei voida käyttää tuottamatta tietoa eikä tietoa tuottaa luomatta uusia 
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valtasuhteita. Tietoa tuottamalla luodaan tosiasioita ja normaalistamisen 

perusaineistoja. Sosiaalityö on yksi yhteiskunnan tiedonluontimekanismeista. 

Akateemisena oppiaineena sosiaalityö luo yhteiskunnallisia tosiasioita. Käytännön 

työssä sosiaalityöntekijät tuottavat tietoaineistoja ja luokituksia.  

Sosiaalityötä voidaan tarkastella foucault�laisittain tutkintona. 

Sosiaalityö toimii sosiaalitoimistojen lisäksi mielenkiintoisesti kaikkien hierarkkisen 

tarkkailun instituutioiden perustyyppien tukiorganisaationa. Sosiaalityö toisaalta 

täydentää niiden kontrollia ja toisaalta pyrkii estämään niiden liiallisen laitostamisen; 

pitämään yksilöt tuottavina hoito-, vankeus- tai kouluajan ulkopuolella. Sosiaalityö 

toimii subjektiivisen ja objektiivisen raja pinnassa tehden kaikista subjektiivisesta 

objektiivisesti tarkkailtavaa ja luokiteltavaa ja kaikesta objektiivisesta subjektiivista 

yksilön toiminnasta riippuvaa. Tilastointi sekä dokumentointi ovatkin merkittävä osa 

sosiaalityötä. Tällä tiedontuottamisella luodaan normaaliuden standardeja. 

Sosiaalityön täydellistyessä kaikkea yksilön toimintaa voitaisiin mitata ja verrata 

muiden toimintaan. 

Sosiaalityötä voidaan myös tarkastella inhimillisenä rangaistusvaltana. 

Verrattaessa sosiaalityön etiikkaa Foucault�n konstruoimaan 1700 -1800 -luvuilla 

syntyneeseen rangaistusteoriaan voidaan huomata, että niiden hyväksyttävyys 

perustuu samanlaiseen kurin legitimoinnin logiikkaan. Molemmat pyritään saamaan 

näyttämään yhteiskunnan kannalta välttämättömänä pahana vain ja ainoastaan 

kohteen parhaaseen tähtäävänä toimintana. Tämä saadaan aikaiseksi rangaistuksien 

inhimillisyydellä. Inhimillisyys kuitenkin pelkistyy rangaistuksen tarkaksi 

laskelmoinniksi ja perusteluksi. Rangaistus osoitetaan tosiasiaksi; sosiaalityö 

toimintana lakiin perustuvaksi välttämättömyydeksi. 

Sosiaalityö voidaan nähdä myös kurivallan harjoittamisena. Kurilla 

pyritään kolmeen tavoitteeseen: edullisuuteen, poliittiseen hyväksyttävyyteen ja 

tehokkuuteen sekä laaja-alaisuuteen. Kuri on toimivaa kun sen panokset ovat 

pienempiä kuin tuotokset. Sosiaalityön kontrolli koneiston tuloksia ovat: 

yhteiskunnan stabiilisuus ja joustavuus, terveys- ja oikeudenkäyntikulujen 

vähentyminen, työvoima reservin toimintakykyisyyden säilyttäminen sekä 

laitospaikkojen säästäminen. Kurilla pyritään estämään klikkien muodostumista. Kuri 

ehkäisee massojen pelkoa. Lopulta kurikin perustuu hajota ja hallitse periaatteeseen.  

Yhteiskunnan valtaa voidaan tarkastella mikrotason lisäksi makrotasolta esimerkiksi 

byrokratiana.  
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7. Kohti hyvinvointibyrokratiaa, weberiläistä tarkastelu 

7.1. Miksi tarkastella sosiaalityön valtaa byrokratian näkökulmasta? 

 

Vallan rakenteita ja hyvinvointivaltiota voidaan tarkastella myös tarkastelemalla 

sosiaalityötä virkamiestyönä. Edellisten lukujen perusteella voidaan kiistatta todeta, 

että sosiaalityön yhteiskunnallisesti muokkautuneet lakiin perustuvat rakenteet 

muodostavat merkittävän viitekehyksen myös sen vallan tarkastelulle. 

Sosiaalityöntekijät niin kunnissa kuin valtion laitoksissakin toimivat julkisissa , usein 

byrokraattisissa organisaatiossa. Sosiaalityön organisatorinen olemus tulee esille 

myös sosiaalityön eettisessä oppaassa lähes imperatiivisena. Sosiaalityö organisoituu 

edelleenkin vahvasti lainsäädännön mukaan. Sosiaalityölle on asetettu myös paljon 

lakisääteisiä tehtäviä. Suomessa sosiaalityöntekijät ymmärretään usein myös nykyisin 

järjestelmälähtöisesti hallintovirkamiehen roolin toteuttajana (Horsma 2004, 129). 

Byrokratiatarkastelu on myös hyödyllistä siksi, että sen avulla voidaan hahmottaa, 

millä mekanismeilla sosiaalityön suuntaviivat syntyvät edelleenkin byrokraattisessa 

ministeriössä. 

Kun kyse on byrokratiasta, ei voitane sivuuttaa yhteiskuntatieteiden 

suurta klassikkoa: Max Weberiä. Weber ei jättänyt sosiaalista työtä huomioimatta, 

vaan piti sitä merkittävänä osana kapitalistista yhteiskuntaa. Seuraavassa osoitan, 

hänen avullaan, miksi tämäkään tutkielma ja sen aikaisempien teorioiden luoma 

viitekehys ei täydellisty ilman byrokratiatarkastelua. Weberin teoreettinen pohdinta 

painottuu ennen kaikkea 1800-luvun loppuun sekä hänen omaan aikaansa, johon hän 

vertaa tai päättää teoreettiset kehittelynsä kapitalismista ja byrokratiasta. 1800-luvun 

loppuun mennessä oli byrokratisoituminen aiheuttanut merkittävän rakenteellisen 

muutoksen entiseen nähden. Byrokratian avulla monet edellä mainitut vallan 

mekanismit tehostuivat ja standardisoituivat.  

Weberin mukaan yhteiskunnallinen toiminta muiden auttamiseksi on 

elimellinen osa kapitalistista yhteiskuntaa. Hän kirjoittaa, että työskentely 

rationaalisessa27 organisaatiossa humaaniuden ja materiaalisten hyödykkeiden eteen 

                                                
27 Länsimaiden rationalisoitumisella Weber tarkoittaa tieteen nousua ja tieteellistä tarkastelua tai sitä 
kähitystä, jossa järki, havainnointi ja päättely uskon sijaan ovat tiedon lähteitä. Weberin mukaan 
kapitalismi on rationaalista kun se samanaikaisesti kehittää metodejaan ja tähtää tuottavuuden ja 
tehokkuuden kasvuun. Byrokratian yhteydessä Weberin voidaan katsoa rationaalisuudella tarkoittavan 
moudollisesti ja harkitusti organisoitua. Rationaalisen yhdistävinä piirteinä voidaan pitää teollistuneen 
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on ollut aina kapitalistisen hengen tärkeimpiä ilmenemismuotoja. Erityisen suuri 

merkitys on hänen mukaansa ollut sillä tyydytyksellä, jonka liikemies saa auttaessaan 

asuinpaikkansa taloudellisessa kehityksessä ja yksilöiden toimeentulossa. (Weber 

1983, 125.)  

Länsimaisissa yhteiskunnissa organisaatiot ovat kehittyneet siten, että ne 

ovat erikoistuneet hoitamaan jotain tiettyä funktiota. 1900-luvun alun 

vuosikymmeninä Weber kirjoitti byrokratian merkityksestä länsimaisen kapitalismin 

synnylle. Hänen mukaansa koulutetut virkailijat ovat modernin valtion ja länsimäisen 

talouden peruspilareita. Arkipäivän tärkeimmät yhteiskunnalliset funktiot ovat 

siirtyneet teknisesti, taloudellisesti ja lainopillisesti koulutettujen virkamiesten käsiin. 

(Emt, 23.) Kenties ennen toista maailmansotaa hyvinvointivaltiolliset kysymykset 

eivät vielä kuuluneet arkipäivän tärkeimpiin yhteiskunnallisiin funktioihin, mutta 

viimeistään 1950-luvulla ne olivat sitä kaikissa länsimaisissa valtioissa.   

Weberin mukaan länsimainen yhteiskunta ei rakennu ensisijaisesti 

luokkaristiriidalle, vaikkakin se on yksi sen peruspiirteitä. Luokkaristiriita on 

länsimaisen yhteiskunnan ilmiö, joka johtuu käsityksestä vapaasta työvoimasta. 

Luokkaristiriita ei ole siis selittävä tekijä Weberille, vaan vapaa työvoima, joka 

mahdollistaa luokat (emt, 27). Kapitalismin hengelle ei ole myöskään ominaista 

loputon ahneus sillä, kuten Weber huomauttaa, se olisi irrationaalista ja impulsiivista. 

Kapitalismille ominaista sen sijaan on uusiutuvan voiton tavoittelu. Täysin 

kapitalistisessa yhteiskunnassa olisivat voittoa tavoittelemattomat yritykset tuomittuja 

sukupuuttoon. 

Kapitalistisen yhteiskunnan perusteet muodostavat Weberin mukaan: 

1.Muodollisesti vapaa työvoima 

2.kotitalouden (household) ja liiketalouden (business) eroaminen 

3.yksityisomaisuus  

4.tarkka kirjanpito ja eksakti laskeminen 

5.lakiin perustuva rationaalinen ja mitattavissa oleva hallinto (Emt 

27-28, 30, 77). 

 

Weber kirjoitti jo 1900- luvun alkuvuosikymmeninä, että 

yhteiskuntakehitys tulee johtamaan myös sosiaalisen hyvinvoinnin byrokratisaatioon. 
                                                                                                                                       
yhteiskunnan laskennallisuutta, normittamista ja tieteen kumulatiivista kehitystä. (Stanislav Anderski 
1983, 9-11)  
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Tämä siitä syystä, että näiden tehtävien täytyy �neutralisoitua� ja koska ne ovat 

voimakkaasti sidoksissa talouteen (Weber 1978, 972-973). Lähes heti nimityksensä 

jälkeen tuore valtionvarainministeri Jyrki Katainen toisti Weberin kirjoituksia. Hänen 

viestinsä oli, että on päästävä eroon ideologisesta palveluiden hyvinvointipalveluiden 

tuottamiseen liittyvästä keskustelusta (Helsingin Sanomat 22.4.2007) Toisin sanottuna 

tehtävä sosiaali- ja terveyspalveluista neutraaleita taloudellisia kysymyksiä. Katainen 

linjasi rooliaan heti politiikkaa kuolettavalla retoriikalla.   Seuraavissa alaluvuissa 

tarkastelemme sosiaalihuoltoa rationaalisena hallintona, joka tukee länsimaisen 

yhteiskunnan muita peruspilareita. 

 

7.2. Weberiläinen byrokratiateoria ja valta 

 

Weberin byrokratiateoria on varmasti yksi tunnetuimpia yhteiskuntatieteellisiä 

teorioita. Sitä pidetään myös hallintotieteiden alalla yhtenä merkittävimmistä 

klassikoista. Koska tässä luvussa sosiaalityön valtaa tarkastellaan juuri julkisena 

hallintona, se on luonnollinen kiintopiste. Weber katsoo (1900-luvun alussa) 

modernin byrokratian toimivan kuuden periaatteen varassa: 

 

1. Byrokratian tehtävät ovat lailla ja muilla normeilla tarkoin säädeltyjä. 

2. Byrokratia on hierarkkisesti organisoitu. 

3. Byrokratian johtaminen perustuu kirjoitettuihin dokumentteihin ja 

julkiset rahat ovat erotettu viranhaltijan omista varoista. 

4. Johtaminen on erikoistunutta ja perustuu aina koulutukseen. 

5. Virka on siinä olevan henkilön ensisijainen tehtävä ja vaatii 

viranharjoittajan täyden työskentelykapasiteetin, vaikka työpäivät 

saattavatkin ollakin rajattuja. 

6. Johtaminen perustuu sääntöihin, jotka ovat opittavissa. Näiden 

sääntöjen tuntemiseen perustuu, viranhaltian tekninen osaaminen. 

 

Huomionarvoista on se, että Weber painottaa näiden tunnusomaisten 

piirteiden olevan yhtä hyvin sovellettavissa yksityisiin yrityksiin ja puolueisiin kuin 

valtion hallintoon. (Weber 1978, 956-958).  Byrokraatin status on yleisesti korkein 

niillä aloilla, joissa virat vaativat korkeaa koulutusta (emt, 959-960). Weberin mukaan 

tähän suurin syy oli se, että koulutuksen saaneet tulivat pääasiassa rikkaasta luokasta, 
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sillä heillä oli varaa koulutukseen. Tämä argumentti ei ole vanhentunut sillä onhan 

osoitettu, että koulutus on voimakkaasti edelleen sidoksissa lasten perhetaustaan ja 

erityisesti vanhempien tuloihin ja koulutukseen (Pekkala 2003, 17). 

Sosiaalityöntekijöiden myöhäinen korkeakouluaseman vahvistuminen olikin 

Suomessa johtanut siihen, että korkeat sosiaaliviranomaiset eivät olleet saaneet 

sosiaalialan koulutusta. Sosiaalialan status ja palkka pysyivät matalina. 

Byrokratiassa rahallinen ansio ei ole sidottu työn määrään, vaan 

asemaan organisaatiossa sekä usein työssäoloaikaan. Tästä seuraa, että aloittaessaan 

työskentelyn julkisessa virassa, henkilö on samalla asetettu uraputkeen. Usein 

odotuksena on siirtyminen vähemmän tärkeästä ja pienemmin palkatusta tehtävästä 

paremmin palkattuun ja tärkeämpään. (Emt, 963.) Tästä voidaan johtaa yksi 

sosiaalityöntekijän intressi. Hänen on tuotava esille henkilökohtaisia kykyjään 

edetäkseen urallaan. Tämä kykyjen esiintuonti saattaa tapahtua asiakkaiden 

kustannuksella. 

Miksi Weber piti edellä kuvattu byrokratiaa parhaana mahdollisena 

hallinnollisteknisenä ratkaisuna? Hänen mukaansa se takaisi, toisin kuin muut 

hallinnan muodot, hallinnan täsmällisyyden, nopeuden, jatkuvuuden, yhtenäisyyden, 

tahdikkuuden, tiukan käskynalaisuuden, henkilöstö- ja materiaalikulujen, sekä kitkan 

vähentämisen (emt, 974). Vertailukohtana hänellä on erityisesti luottamushenkilöihin 

(honorific, notables) perustuva järjestelmä, joka painii eturistiriitojen, 

epäyhtenäisyyden ja kompromissien ristiaallokossa (ibid). Suomen sosiaalihuollon 

organisaatio on tässä mielessä mielenkiintoinen. Se perustuu kuntien vastuulle. 

Kunnissa sosiaalivirastojen toimintaa valvoo ja ohjaa sosiaalilautakunnat. 

Sosiaalilautakunnissa (tai suurissa kunnissa niiden jaostossa) tehdään monia yksilön 

elämään suoraan vaikuttavia päätöksiä.  

Esimerkiksi vastentahtoiset huostaanotot tehdään lautakunnassa. 

Politiikka työntyy näissä tapauksissa oikeuden alueelle. Myös �puhtaasti 

byrokraattinen� hallinta muuttuu poliittisin perustein valittujen henkilöiden päätöksen 

teoksi. Lastensuojelulain uudistuksessa tämä asia nousi esille. Hallituksen esityksessä 

ehdotettiin päätösvallan siirtämistä hallinto-oikeudelle. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 

vastusti päätösvallan siirtämistä (äänin 9-7, kahden hallituspuolueen jäsenen taipuessa 

opposition kannalle) (Aamulehti, 3.2.2007). Täysistunnossa lakiehdotus kuitenkin 

meni läpi, mutta ei hankauksitta, sillä myös hallituspuolueiden taholta kuultiin 

vahvoja soraääniä (Aamulehti 14.2.2007). Kiireelliset vastentahtoiset huostaanotot 
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tekee edelleenkin sosiaalityöntekijä viranomaispäätöksellä, mutta varsinaisen 

huostaanoton valmisteluineen suorittaa hallinto-oikeus28. Kyseessä on tuomiovallan 

erottaminen poliittisesta päätöksenteosta ja byrokratisoituminen.        

Miksi sitten valitaan teknisesti paras ratkaisu? Weber vastaa 

yksikantaan, että pääosin tämä johtuu kapitalistisen markkinatalouden julkiselle 

hallinnolle asettamista tehokkuusvaatimuksista. Byrokratian keinoin hallinnosta 

saadaan, ennustettavampaa ja laskettavampaa. Kun hallinto perustetaan laskennalle, 

saadaan siitä karsittua satunnaisuudet, tunteet ja henkilökohtaisuudet pois. Suuret 

yritykset toimivat myös näin, joten byrokratia toimii talouden ehdoilla (Weber 1978, 

974). Enää yritykset eivät kuitenkaan toimi kuten Weber kuvaili. Enää ei myöskään 

riitä, että hallinto toimisi talouden kanssa analogisesti vaan sen tulisi toimia talouden 

sisällä ja kielellä. 

Weber ei siis väitä, että byrokratia olisi paras mahdollinen hallinnon 

järjestämismalli, vaan että kapitalistisessa markkinataloudessa se on lyömätön 

ratkaisu, suorastaan ylivertainen muihin nähden. Hän kuvaa byrokratian 

täydellistymistä:  
 
Bureaucracy develops the more perfectly, the more it is �dehumanised�, the more 
completely it succeeds in eliminating from official business love, hatred, and purely 
personal, irrational, and emotional elements which escape calculation29 (Weber 1978, 
975).  
 

Eli kaiken mistä sosiaalityössä on kyse. Foucault voisi kutsua Weberin 

täydellistynyttä byrokratiaa inhimilliseksi byrokratiaksi. Tähän ongelmaan pääsemme 

kun tarkastelemme 1960-luvun sosiaalipolitiikka -teosta. Valtatarkastelun kannalta 

juuri byrokratian tasapäistäminen on vaarallinen ilmiö varsinkin sosiaalialalla, joka 

perustuu ihmisten henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioonottamiseen. 

Rationaalisessa järjestelmässä kaikki perustelut tulee pohjautua joko normien mukaan 

tehtyihin luokitteluihin tai keinojen ja tulosten keskinäiseen punnintaan (Weber 1978, 

979). Tämäkään ei anna kovin hyviä lähtökohtia sosiaalityölle. Tämän käsityksen 

mukaan ihmiset olisi lajiteltava luokkiin ja jotta keinoista voitaisiin yleensäkään 

                                                
28 Vastentahtoisesta huostaan otosta (vanhempi tai yli 12-vuotias vastustaa) päättää hallinto-oikeus. 
Mikäli huostaanotto on kiireellinen voi hallinto-oikeus antaa määräyksen lapsen olinpaikasta ja hoidon 
järjestämisestä asianomaisia kuulematta ennen käsittelyä.  Muutoin kuin vastentahtoisissa 
huostaanotoissa huostaan oton valmistelee sosiaalityöntekijä ja päätöksen tekee 
johtavasosiaalityöntekijä. (LSL07 43§ ja 83§) 
29 �Mitä täydellisemmäksi byrokratia kehittyy sitä epähumaanimpi se on ja sitä täydellisemmin se 
onnistuu eliminoimaan virallisesta työstään rakkauden, vihan, henkilökohtaisuudet, irrationaalisen ja 
tunteellisuuden, jotka kaikki pakenevat laskennallista mittaamista (suomennus oma).� 
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puhua olisi niillä oltava mitattava tulos, tämäkin on usein harvinaista sosiaalityössä. 

Tätä ikuisuusongelmaa on yritetty ratkoa jo pitkään. Nyt siihen yritetään löytää 

ratkaisua tilaaja-tuottajatyyppisillä ratkaisuilla.  

Byrokratialla voidaan nähdä olevan normaalistavaa valtaa, juuri 

luokittelun ja mittaamisen kautta. Se voi myös toimia alistavasti ottamatta 

vallankohteen intressejä huomioon. Toisaalta Weber kirjoittaa, että kaikki ei-

byrokraattiset rakennelmat, jotka ovat vastuussa suurista sosiaalisista rakenteista, ovat 

taipuvaisia taloudelliseen tai sosiaaliseen riistoon. Tämä aiheutuu työntekijöiden 

muista preferensseistä. (Emt, 983.) Kuten edellä on mainittu, byrokraatin tulee olla 

täydellisesti omistautunut viralleen ja hänen tulonsa on erotettu julkisista varoista. 

Tilannetta mutkistaa sosiaalityön hallinnossa se, että päätöksiä tekee edelleen 

esimerkiksi lautakunta, jossa istuu puoluepoliittisin perustein valittuja jäseniä, joilla 

lähes kaikilla on luottamustoimen lisäksi jokin ammatti. Edessä on siis mahdoton 

yhtälö, mikäli haluttaan luoda uusi parempi tasapäistämätön byrokratia. Tulisi 

kehittää byrokratia, joka ei toimisi talouden ehdoilla, ja joka ei olisi enää �neutraalin 

rationaalinen valtakoneisto� eli se ei olisi enää byrokratia. Se ei myöskään saisi 

perustua jonkin eturyhmän, kuten työväenliikkeen, periaatteisiin. 

Weber ei anna suuria toiveita sille, että byrokratialle löydettäisiin 

vaihtoehtoista hallintotapaa. Kun byrokratia on saatu toimimaan, se on yksi vaikeinten 

purettavista sosiaalisista rakenteista.  Byrokratiassa sosiaalinen toiminta käännetään 

rationaaliseksi organisoiduksi toiminnaksi. Se on rationaalisesti organisoitu 

auktoritiivisten suhteiden kokonaisuus, joka toimii vallan välineenä sille, kuka sitä 

kontrolloi. Kun hallinto on täysin byrokratisoitunut, sitä on käytännössä mahdotonta 

tuhota. Yksittäisellä byrokraatilla ei ole mahdollisuutta poiketa sen käytänteistä, vaan 

hän on kahlittu sen ideologisiin ja taloudellisiin ominaisuuksiin. Hän on vain yksi 

ratas mekanismissa. Myöskään hallittu ei voi elää ilman byrokratiaa. Mikäli se 

romahtaa, seuraa valtaisa kaaos. Hallittujen materiaalinen kohtalo on sidottu 

byrokratiaan.  (Emt, 987-988.) Sosiaalityössä nämä seikat tulevat hyvin selvästi esiin. 

Sosiaalityöntekijä on sidottu organisaationsa ideologiaan (yhteiskunnan arvoista 

johdettaviin eettisiin koodeihin) ja resursseihin. Mikäli yksilö ei käänny 

sosiaalihuollon puoleen, jää hänen etunsa saamatta. Jos sosiaaliturvajärjestelmä 

romahtaisi, tai sosiaalityöntekijät menisivät edes lakkoon, olisi seurauksena todellakin 

kaaos. 
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Kysymys siitä kuinka merkittävä byrokratia on vallan välineenä on 

vaikeasti määriteltävissä. Byrokratian vastavoimana voidaan nähdä demokratia. 

Kuitenkin demokratia tahtomattaan ja tarkoittamattaan kasvattaa byrokratiaa. Tässä 

onkin ehkä syy, miksi se vastustaa sitä. Näiden kahden instanssin valtasuhteita on 

mahdoton määrittää mutta, voidaan kuitenkin todeta, että kun poliittinen johtaja 

(ministeri, apulaispormestari) kohtaa häntä palvelevan byrokraatin niin samalla 

kohtaa aina diletantti asiantuntijan. (Emt 991-992.) Analogisesti voidaan nähdä 

tilanne yksittäisen virkamiehen ja asiakkaan (kansalaisen/kuntalaisen) kohtaamisessa.  

Vallankäyttö riippuu paljolti asiakkaan persoonallisista piirteistä, kuten 

järjestelmätasolla kansanvalta riippuu paljolti hallinnollisista perinteistä ja piirteistä, 

kuitenkin lähes aina tieto on asiantuntijan puolella - asiakas näyttäytyy diletanttina. 

Suurelta määrin sosiaalityön valta perustuu juuri tiedon asymmetriaan. 

Sosiaalityöntekijällä on tietoja ja taitoja, joita asiakkaalla ei ole. Usein nämä tiedot 

liittyvät erilaisten palveluiden ja etuuksien saatavuuteen ja olemassa oloon. Tätä on 

pyritty paikkaamaan säätämällä sosiaalihuollon tiedotuksesta lailla. Sosiaalietuuksien 

ja palveluiden tiedotustaso ei kuitenkaan liene lähelläkään tyydyttävää. Stakesin 

vuoden 2004, Hyvinvointi ja palvelu -kyselyssä selkein viesti palveluiden kehittäjille 

oli, että tiedotusta oikeudesta etuuksiin ja palveluihin tulisi lisätä (Muuri 2006, 220).  

Yleisesti kansalaiset saavat tiedon etuuksistaan vasta kun ne tulevat ajankohtaisiksi, 

kun heidän toimintakykynsä on jo heikentynyt. Tämäkin on usein kovan työn takana. 

Weberin mukaan byrokratialle on luonteenomaista pyrkiä salaamaan tietojaan ja 

aikeitaan. Näin se voi välttää siihen kohdistuvan kritiikin. Joillain aloilla tämä voi olla 

puhtaasti valtaintressien vaalimista kun ne ovat uhattuna ulkopuolelta esimerkiksi 

taloudellisessa kilpailutilanteessa tai vieraan valtion taholta. Kuitenkin perimmäistä 

syytä salassapitoon, virkasalaisuuden syntyyn, ei voida perustella funktionaalisin 

argumentein. Se perustuu byrokratian ja parlamentin väliseen taisteluun. Byrokratia 

noudattaa valtavaistoaan: sille on luonnollisesti edunmukaista heikko, huonosti 

informoitu parlamentti. Ainakin niin kauan kun tämä on byrokratian edun mukaista. 

(Weber 1978, 993.) Byrokratia varmasti varmistuu siitä, että esimerkiksi sen rahan 

tarpeet ovat tarkasti tiedossa.     

Palosen mukaan Weber näkee byrokratiakehityksen johtavan politiikan 

tappioon. Byrokratia varaa itselleen tilan kahlita kontingenssi.  Byrokratisoitumisesta 

muodostuu epäpolitisoitumisen tendenssi. tämä tendenssi täydellisimmillään johtaisi 

Eichmannin kaltaisiin virkamiehiin. Näin ei kuitenkaan ole onneksi käynyt vaan 
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virkamiehet toimivat tilapäispoliitikkoina tehdessään omia ratkaisujaan sekä 

soveltaessaan sääntöjään. Palosen mukaan voidaan hahmottaa neljä perättäistä 

analyyttishistoriallista byrokraatti tyyppiä. Näistä ensimmäinen on Weberin aikainen 

sääntöbyrokraatti. Toinen on epäonnistuneisiin kokeiluihin kariutunut 

suunnitelmabyrokraatti. Kolmantena hän mainitsee trendi- tai markkinabyrokraatin ja 

neljäntenä vapaasti toimivan poliitikkobyrokraatin. (Palonen 199, 170-177). 

Mielenkiintoisen tyypin muodostavat trendibyrokraatit. Palosen mukaan 

he sopeutuvat vallitsevaan kontingenssiin. Tällaista sopeutumista voi olla, esimerkiksi 

markkinoille alistuminen tai Luhmanin kuvailema syysteemiperustainen lähtökohta. 

(Emt, 177.) Tuonnempana tutkielmassa käsittelemme Luhmannin systeemimallia sekä 

uusliberalismin vaikutuksia ja uutta julkishallinnon mallia, jossa selkeästi pyritään 

sopeutumaan markkinoihin niiden omilla ehdoilla ja ulottamaan tämä toiminta 

kaikille sektoreille.  

 

Kuudentena johtolankana sosiaalityön valtaan voidaan pitää Weberin byrokratia 

teoriaa. Kapitalismin hengelle ei ole ominaista loputun ahneus ja itsekkyys, vaan 

voiton tavoittelu on yritysten rationaalisten toiminnan ehto. Weberin mukaan 

sosiaalinen työ onkin elimellinen korvaamaton osa kapitalistista yhteiskuntaa. 

Sosiaalinen hyvinvointi muodostaa Weberin mukaan niin merkittävän osan 

yhteiskunnan toimivuutta, että se tulee lopulta byrokratisoitumaan. Byrokratisaatio on 

ainoa mahdollinen tapa, ei siis välttämättä paras hallintotapa, vastata kapitalistisen 

yhteiskunnan hallinnolle asettamiin tehokkuusvaatimuksiin. Demokraattiset elimet 

pyrkivät vähentämään byrokratiaa, mutta tiedostamattaan ne kasvattaa sitä. 

Sosiaalityön viimeiset puhtaasti poliittiset päätökset ollaan vasta nyt siirtämässä 

hallinto-oikeuksille. Suomessa varsin pitkään sosiaalihuollon organisaatiossa 

luottamusmiehet ovat pitäneet pintansa. Tämän vuoksi sosiaalityötä ei voida 

tarkastella puhtaasti byrokraattisena järjestelmänä, mutta byrokratisoituminen on 

edennyt varsin pitkälle. 

Byrokratialla tähdätään kaikkien ilmiöiden mitattavuuteen sekä 

hallinnon impersonalisointiin. Jotta hallinto toimisi tehokkaasti on siitä karsittava 

tunteet ja yksityisyys. Kun byrokratia ollaan onnistuttu rakentamaan on sitä lähes 

mahdoton purkaa. Byrokratian sisällä sen toimijat ovat vain osa kokonaisuutta, joilla 

ei ole mahdollisuutta poiketa sen käytänteistä. Byrokraattisen hallinnon kohteet ovat 

taas riippuvaisia materiaalisesti byrokratiasta. Koko yhteiskunta on rakentunut niin 



 

 109

että byrokratian kaatuminen aiheuttaisi kaaoksen. Byrokratia tarkastelu luo varsin 

yksiselitteisen näköalan sosiaalityöhön. Sen byrokraattisia rakenteita on lähes 

mahdoton purkaa ja lähtökohtaisesti se toimii tasapäistävänä standardisoijana. 

Sosiaalityöntekijöiden asiakkaat ja sosiaalityöntekijät ovat riippuvaisia byrokratiasta.    

Byrokratian tasapäistävä perusongelma on liberalismin perusongelman rinnalla 

merkittävimpiä teoreettisia kysymyksiä sosiaalihuollon valtaa tarkasteltaessa.  

Normaalistamista ja hallinnoitavien sitouttamista vaikutusta lisää virkasalaisuuden 

vaaliminen ja huono tiedottaminen. Euroopan byrokratisoitumistendenssit johtivat 

Weberin teorian mukaisesti massiivisen hyvinvointivaltioksi kutsutun 

sosiaalibyrokratian syntyyn.  

 

8. Hyvinvointivaltiollinen teoria: Marshall ja Kuusi 

8.1. Hyvinvointivaltio 

 
�Hyvinvointivaltio on poikkeuksellinen luomus, sillä se edellyttää, etteivät ihmiset pidä 

välttämättömänä sulkea ketään yhteisten palveluiden ulkopuolelle. Samojen koulujen, sairaaloiden ja 
kotipalveluiden ajatellaan kelpaavan kaikille. Hyvinvointivaltion enemmistö on valmis ainakin rahan 
välityksellä tuntemaan vastuuta kaikista niistä ihmisistä, jotka asuvat heidän kotimaassaan. Lisäksi 
hänen oletetaan luottavan kansalaisten yhteisiin demokraattisiin instituutioihin kuten valtioon ja 
kuntaan.�(Sipilä 2005, 26.)  

 

Hyvinvointivaltion rakenteet ovat edelleen, laman leikkauksienkin jälkeen, olemassa. 

Valtio ei ole, ainakaan vielä, lakannut olemasta. Sen merkitys jokapäiväiseen elämään 

on merkittävä. Sitä, onko se merkittävämpi kuin globaalien markkinoiden, on 

mahdoton sanoa ja kysymyksenasettelukin on ehkä turha. Voidaan sanoa, että 

hyvinvointivaltion ekspansiivinen kausi on päättynyt ja hyvinvointivaltio on 

törmännyt taloudellisiin ja byrokraattisiin rajoihinsa (Rahkonen 1995, 7). 

Hyvinvointivaltion supistaminen on muuttanut aikaisemman utopian 

hyvinvointivaltiosta dystopiaksi riisutusta hyvinvointivaltiosta (ibid).   

Joidenkin tutkijoiden mielestä kapitalismi ja hyvinvointivaltio liittyvät 

niin olennaisesti toisiinsa, ettei hyvinvointivaltiota edes teoriassa voida täysin purkaa 

(emt, 12, vrt. Weber 1978 ). Synnyin kapaloistaan ulospyrkivässä Suomessa Snellman 

kirjoitti kapitalismin ja demokratian edellyttävän toisiaan. Liberaali edustuksellinen 

demokratia tekisi mahdolliseksi sellaisten lainsäädännöllisten muutosten 

toteuttamisen, jotka mahdollistaisivat työväestölle perusturvan. (Lahtinen 2006, 138.) 

Demokratian välttämättömyys oli siis ennen kaikkea �esihyvinvointivaltiollista�. Jo 
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Snellman näki kapitalistisen talouden edellyttävän perusturvan lainsäädännöllistä 

takaamista.  Hyvinvointivaltiollinen ja -byrokraattinen tarkastelu on siis edelleen 

tarpeellista.  Suomessa hyvinvointivaltion, ja valtion yleensä, merkitystä lisää vahva 

valtiodiskurssi, jossa valtion nähty itsenäisenä entiteettinä ja toimijana (Räsänen et al. 

1998, 116). 

1800-luvun muutoksissa oli kysymys sosiaalisen alueen syntymisestä ja 

poliittisen ja sosiaalisen rajan hämärtymisestä: sosiaalisten ongelmien 

muotoutumisesta. 1950-luvulle tultaessa oli samaan keittoon hämmennetty jo talous. 

Sosiaalisten ja taloudellisten kysymysten (ongelmien) välille ei voitu enää vetää 

selkeää rajaviivaa. Tästä merkkinä oli muun muassa se, että työllisyyttä alettiin pitää 

ilmiönä, jonka seuraukset olivat yhtä lailla sosiaalisia kuin taloudellisia. Työläisten 

olosuhteita parannettiin niin työttömyysvakuutuksella, kuin työsuojelu- ja 

työaikalainsäädännöllä. Nämä nähtiin täysin rinnakkaisina ilmiöinä. Rosen mukaan 

Marshallin vuonna 1949 pitämissä luennossa kansalaisuuden kehittymisestä todettiin, 

että siinä missä 1700-luku synnytti siviilioikeudet, 1800-luku poliittiset oikeudet, 

1900-luvun myötä tunnustettiin kansalaisen sosiaaliset oikeudet. (Rose 1995,25.) 

Sosiaalisen kenttä ja sen merkittävimpänä tekijänä hyvinvointivaltion kehittäminen 

sulautti sisälleen poliittiset ja taloudelliset kysymykset.  

Foucault�n mukaan syntyi hyvinvointi-ilmiö, jota voidaan kutsua myös 

hallitsemismentaliteetiksi. Se osoittautui ylivoimaiseksi muihin vallankäytön 

muotoihin nähden. Se oli 1700-luvulta alkaneen väestönhallinnan kehityksen huippu, 

joka yhdisti suuren joukon hallintokoneistoja palvelemaan yhtä päämäärää: 

hyvinvointia. Muodostui hallinnoinnin verkostoja, joiden avulla pyrittiin poistamaan 

hallinnon �musta-aukkoja�. Asiantuntijaverkosto ulotettiin keskushallinnosta kouluun 

ja koteihin asti. Asiantuntijoiden tehtävänä oli kääntää poliittiselle päätöksenteolle 

arkiset ongelmat hallinnon, kirjanpidon, lääketieteen ja yhteiskuntatieteen kielelle. 

Toisaalta he samalla toivat yksilöiden ongelmat poliittiselle agendalle. 

Sosiaalityöntekijöistä muotoutui yhteiskuntaa yhdistävä hiussuonisto. (Rose 1995, 29-

32.) 

 

8.2. 1960-luvun sosiaalipolitiikkaa: hyvinvointivaltiota rakentamassa 

 

Sosiaalipolitiikka on perinteisesti nähty yhteiskuntapolitiikan osa-alueena, jonka 

päämääränä on toimivan hyvinvointivaltion luominen ja ylläpito. Sosiaalipolitiikan 
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asema korostui 1950- ja 1960-luvuilta lähtien. Useissa maissa laadittiin mittava määrä 

aihetta käsittelevää kirjallisuutta, joilla pyrittiin hahmottamaan sosiaalipolitiikan 

kokonaisuutta ja asemaa yhteiskuntapolitiikassa. Sosiaalihuolto asettui yhdeksi osaksi 

sosiaalipolitiikkaa, joskin sen asema oli ongelmallinen. 

Sosiaalipolitiikka, jonka tavoitteena on yksilön hyvinvointi, kohtaa 

ongelmia. Ensimmäinen ongelma on, kuinka voidaan järjestää massapalveluita ja 

saada aikaan yksilöityjä tuotteita, siten, että ne eivät ole röyhkeitä ja nöyryyttäviä. 

Toinen suuri ongelma on siinä, kuinka viranomainen sosiaalityöntekijästä 

sosiaaliministeriin, selviytyy kaksoisroolistaan avunsaajan palvelijana ja herrana 

(Marshall 1975, 14).  Näitä kysymyksiä pohdittiin 1960-luvun Englannissa. Ainoana 

erona lienee nykykieleen verrattuna se, että sosiaalityöntekijän katsottiin olevan 

eksplisiittisesti myös avunsaajan herra. Tämä ei nykypäiväisessä kirjoituksessa enää 

onnistuisi. Silti sosiaalityön ydinfunktiot ovat pysyneet samoina.  

On mielenkiintoista tarkastella 1960-luvun käsityksiä sosiaalityöstä ja -

huollosta. Tässä alaluvussa tarkastellaan T.H. Marshallin teosta Social Policy, joka on 

yksi tunnetuimmista aikakauden yleisesityksistä ja saa voimansa Englannin pitkästä 

köyhyyskeskustelusta, joka oli alkanut jo 1900-luvun alussa merkittävimpänä 

edustajanaan Lordi W.H. Beweridge. Seuraavassa alaluvussa tarkastellaan 

suomalaisen sosiaalipolitiikan linjauksiin voimakkaasti vaikuttanutta Pekka Kuusen 

1960-luvun sosiaalipolitiikkaa -teosta. Sen takakannessa komeilee lainaus Mauno 

Koivistolta: �Kirja on kunniaksi sosiaalipolitiikalle - sen lukemisen laiminlyöneellä 

henkilöllä ei ole paljonkaan syytä yrittää osallistua yhteiskuntapoliittiseen 

keskusteluun�. Teos ei ole enempää eikä vähempää kuin yritys laatia kokonaislinja 

maamme 1960-luvun sosiaalipolitiikalle. 

Marshallin mukaan hyvinvointivaltion juuret yltävät Englannissa 

viktoriaaniselle ajalle 1800-luvun jälkimmäiselle puoliskolle. Tällöin voidaan 

ensimmäistä kertaa katsoa kansalaisen olleen edunsaaja. 1900-luvulla oli erotettavissa 

jo selkeästi kolme eri koulukuntaa, jotka määrittelivät sosiaalipoliittista keskustelua. 

Ensinnäkin sosialistit, joiden mukaan sosiaaliset ongelmat johtuivat 

epäoikeudenmukaisesta kapitalistisesta talousjärjestelmästä. Lääke sosiaalisiin 

ongelmiin olisi regiimin vaihdos. Toisena oli koulukunta, jonka mielestä 

talousjärjestelmä ei tyydyttänyt kaikkia tarpeita, ja jakoi hyvinvointia epätasaisesti, 

mikä oikeutti valtion puuttumisen talouteen ja yksityisten ihmisten tuloihin, kuitenkin 

talouden toimivuuden ollessa aina etusijalla. Kolmantena oli jo oppositioon jäämässä 
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oleva kanta, ettei talousjärjestelmässä ollut mitään vikaa, eikä sosiaalisektorilla tarvita 

muuta kuin tiukka köyhyyslaki. (Marshall 1974, 48 -49.)  

1800-1900-lukujen vaihteessa, Britanniassa ongelman muodosti 

pauperismi yleisilmiönä. Siihen oli vaikea puuttua, sillä paupereiden joukko oli kovin 

heterogeeninen. 1900-luvun alun vuosikymmeninä paupereiden runsaslukuisesta 

joukosta erotettiin omiksi ryhmikseen kolme aikaisemmin pauperismin leimaamaa 

joukkoa: lapset, vanhukset ja sairaat. Näitä ryhmiä ei enää kohdeltu pelkästään 

köyhäinlainsäädännön alaisina. Neljännen massasta eroavan ryhmän muodosti työtä 

vaille jääneet köyhät. Syntyi ehdotuksia, joiden mukaan pauperismi pitäisi jakaa 

tieteellisen hallinnon avulla eri luokkiin, jotta yksilöitä voitaisiin avustaa oikein. 

Kuitenkin pelkän kontrollin ja taloudellisuuden rinnalle nousi toinen teema: 

avuttomuus. Tiedostettiin ettei kaikkia, jotka eivät eläneet kunnollista elämää voitu 

rinnastaa rikollisiin. Ehdotettiin, että tulisi perustaa kaitsijoiden virkoja, jotka 

eroaisivat hyväntekeväisyydestä ja diakoniatyöstä vain motiiveiltaan. Motiivien tuli 

olla juridisia ei moraalisia tai uskonnollisia. (Marshall 1965, 33-45.) Tässä ns. 

enemmistön kannassa voidaan nähdä alku hyvinvointiyhteiskunnan synnylle. 

Aikaisemmin uskonnon ja hyväntekeväisyyden alueelle kuuluvia 

tehtäviä ehdotettiin valtion tehtäviksi. Valtion, jonka viktoriaanisena aikana oli nähty 

täyttävän tehtävänsä tiukalla lainsäädännöllä tukahduttamalla. Moraalittomien 

kurinpidosta oli ainakin keskustelun tasolla siirrytty avuttomien auttamiseen. Vallan 

keinot, ja kieli jolla niitä kuvaillaan, muotoutuvat myös tällaisessa taitoskohdassa 

merkittävästi. Tässä on kyse juuri siitä kehityksestä, jota Foucault kuvailee. (Emt, 75 -

78.) 

Maailmansotien välisinä vuosina ja viimeistään 1930-luvun 

kurjimuksessa kehittyi käsitys, että sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö oli nähtävä osana 

yleistä talouspolitiikkaa.  Toinen maailmansota oli kuitenkin selkeä rajapyykki 

hyvinvointivaltion kehittymiselle. Ensinnäkin totaalinen sota muutti yhteiskunnan 

rakenteita ja pakotti valtioita muuttamaan hallintoaan sekä sosiaalipolitiikan 

linjauksia. Toiseksi sodan jälkeen oli ennen näkemätön kysyntä perushyvinvoinnille. 

Marshallin mukaan hyvinvointivaltion idea identifioitui sotaan ja kansan yhteiseen 

ponnisteluun elämänsä puolesta. Sosiaalisten palveluiden kasvattaminen nähtiin 

luonnollisena ja välttämättömänä evolutiivisena jatkumona aikaisemmasta 

politiikasta. Puhuttiin jopa vallankumouksesta. Sosiaalipalveluita ei nähty enää 

jarruna vaan jopa arvokkaana, pysyvänä, ei ainoastaan jonkin tietyn asiantilan 
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muuttamiseen tähtäävänä osana sosiaalijärjestelmää. Valtion oli otettava viimekätinen 

vastuu kansalaisistaan päämääränään kansallisen voiman, hyvinvoinnin ja 

viihtyvyyden kasvattaminen sekä sosiaalisen köyhyyden vähentäminen. (Emt, 75 -

78.) 

1960-luvulla sosiaalipolitiikasta kirjoitettaessa nähtiin siis, että 

hyvinvointivaltion perustaminen oli todellakin kansallinen tehtävä, joka tuli hoitaa, 

sillä paluuta vanhaan ei ollut. 1960-luvulla voitiin sodan jälkeen toden teolla alkaa 

suunnitella hyvinvointivaltiota, kun suurin osa sodan suoranaisista vaikeuksista oli 

voitettu ja Euroopan talous oli kääntynyt voimakkaaseen nousuun. Kuitenkin 

hyvinvointivaltion alkutaivalkaan ei ollut kuopaton. Jo 1952-julkaistiin The Timesissä 

kaksi artikkelia hyvinvointivaltion kriisistä, jonka se kohtasi taloudellisessa 

epävarmuudessa ja julkisissa menoissa (Marshall, Emt, 1952). Keskustelua 

hyvinvointivaltion mahdollisuudesta on käyty siis yhtä kauan kuin itse 

hyvinvointivaltiosta.  

Englannissa jo 1940 -1950- luvun taitteessa nousi esille liberaali kanta, 

jonka mukaan hyvinvointivaltion päämääränä oli se, että kansalaiset voisivat elää 

ilman sitä. Liberaalin kannan rinnalle muodostui konservatiivien näkemys, jonka 

mukaan hyvinvointipalveluja tulisi voimakkaasti alkaa karsia. Kuitenkin, näistä 

kannoista huolimatta, oli yhteiskuntaan juurtunut voimakas käsitys hyvinvoinnista 

politiikkaan liittyvänä, hallituksen säädeltävissä olevana ilmiönä. Enää ei ainoastaan 

taloudellinen vauraus ollut mittari, jolla yhteiskunnan menestystä mitattiin. Marshall 

argumentoikin, ettei enää voitu valita kolmen sosiaalipoliittisen filosofian väliltä, joita 

olivat: sosialismi, yhteiskunnan maltillinen inhimillistäminen ja markkinausko. Sillä 

yhteiskunta oli kehittynyt kaikilla osa-alueilla samaan aikaan.  (Emt. 90-96.)  

Vaikka Marshall uskoikin, että koulukuntien erottelun aika on ohi, 

voidaan nämä koulukunnat nähdä edelleen selkeinä hyvinvointivaltioon liittyvinä 

käsityksinä. Ne kaikki pitävät sisällään myös näkökulman valtaan. Markkinausko 

näkee sääntelyn tuottavuutta tukahduttavana ihmisen oikeuksien ja vapauksien 

esteenä - holhouksena. Maltillinen kanta näkee markkinauskon vapaudentilan estävän 

ihmisten oikeuksien toteutumisen ja raharikkaiden valtaresurssien liiallisen kasvun 

tuottavan ongelmia yhteiskunnassa. Sosialistinen näkökanta näkee taasen valtion 

ideologisena alistajana, joka estää ihmisiä näkemästä totuutta ja passivoi heitä. Samat 

sosiaalipalvelut näkökulmasta riippuen voivat olla ihmisiä valtaistavia, 
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sosiaalipalveluiden kohteita alistavia ja sortavia ja ideologisesti passivoivia tai muun 

kansanosan oikeutta ja tasa-arvoa loukkaavia, sekä taloudellisesti passivoivia.    

Hyvinvointivaltiokeskustelun myötä myös sosiaalihuolto alkoi 

hahmottua nykyisen kaltaiseksi. Englannin kielen sanan welfare state voidaan katsoa 

pitävän sisällään vahvasti valtiokeskeisen ja aktiiviseen toimintaan suuntaavan 

sisällön. Ensinnäkin jo sana valtio viittaa siihen, että valtiovallalla on merkittävä rooli 

hyvinvoinnin rakentamisessa. Englannissa tosin käytiin jo 1960-luvulla keskustelua 

siitä, tulisiko valtion roolia rajoittaa ja yksityisen sektorin vastuuta lisätä. Kuitenkin 

Marshallin esittää yksikantaan, ettei mikään moderni valtio voi olla turvaamatta 

minimitoimeentuloa, vaikka muuten sosiaalipalvelut hoidettaisiinkin yksityisen 

sektorin toimesta (emt, 107).  Valtion on taattava ihmisen asema kuluttajana ja tätä 

kautta kaikkien mahdollisuus osallistua markkinoiden toimintaan.   

Sana welfare, hyvinvointi, on myös aktiivinen. Welfare ei välttämättä 

ole päämäärä vain keino. Esimerkiksi 1960-luvun social welfare kääntyy suomeksi 

sosiaalihuoltona, tai - työnä paremmin kuin sosiaalisena hyvinvointina. Marshall 

esittää, että social welfaren tarkasta määritelmistä voidaan olla montaa mieltä, mutta 

sen ydinmerkityksestä vallitsee konsensus. Social welfare viittaa henkilökohtaiseen 

yleisluonteiseen palveluun, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä elämään parasta 

mahdollista elämää vaikeuksista ja vammoista huolimatta, sekä auttaa heikkoja 

kuntoutumaan ja sopeutumaan olosuhteisiin, joita ei voida muuttaa. (Emt,114.) Kun 

otamme näin määritellyn sosiaalisen hyvinvoinnin hyvinvointivaltion määritelmään 

mukaan, saamme erilaisen käsityksen hyvinvointivaltiosta. Hyvinvointivaltio ei ole 

valtio, joka rakentuu siten, että ihmiset voivat hyvin. Se on valtio, joka sopeuttaa 

ihmiset sen rakenteisiin. Sosiaalinen hyvin vointi on sopeutumista. Rakenteet ovat 

mitä ovat ja ihmisten tulee sopeutua. Sosiaalityön intressit määräytyvät välttämättä 

yhteiskunnan rakenteista.  

Sosiaalityön kohderyhmät olivat 1960-luvun englantilaisessa 

keskustelussa selkeästi edelleen sellaisia henkilöitä, jotka ovat itsensä vuoksi, eivät 

yhteiskunnan takia, pudonneet kehityksestä. Lontoon kaupungin hallitus määritteli 

sosiaalipalveluiden kohderyhmät 1960 olevan sellaisia, jotka tarvitsevat apua 

vamman, korkean iän, fyysisen-, psyykkisen tai sosiaalisen tasapainottomuuden 

vuoksi (ibid).  Näin ollen hyvinvointivaltiosta muodostuu aivan erilainen kuva kuin 

pohjoismaisessa perspektiivissä. Se kääntyisi paremmin huoltovaltioksi.  1960-luvulla 

nähtiin, että suurimpaan osaan epäsosiaalisuutta oli olemassa ratkaisu. Marshall 
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esimerkiksi painottaa, kuinka mongoloideja on voitu saada kasvamaan yhteiskuntaan 

soveltuviksi. Lääketieteen ja koulutuksen nähtiin olevan sosiaalipalveluita 

voimakkaasti eteenpäin vieviä voimia. (Emt, 126.) 1960-luvullakin kohdattiin 

kuitenkin sosiaalisen tasapainottomuuden äärimmäisiä muotoja. Nämä johtuvat 

Marshallin järkeilyn mukaan vaikeasta lapsuudesta. Niinpä trendin tuleekin olla 

oikeudellisesta kohti sosiaalista ja intervention kohdistua jo kodin piiriin, joka on 

sosiaalipalveluiden varsinaista toimintatilaa. (Ibid.) Sosiaalisen alue oli laajentunut 

äärimmilleen.     

Uusi tapa ajatella sosiaalipalvelujen luonnetta oli myös syntynyt. 

Marshall kirjoittaa: Kun näemme sosiaalipolitiikan osana yleistä talouspolitiikkaa, ei 

voida kysyä onko meillä varaa sosiaalipalveluihin, vaan haluammeko niitä vai emme. 

Tätä näkemystä hän perustelee sillä, että varat sosiaalipalveluihin kerätään 

verovaroin. (Emt, 180.) Lamavuosina saatoimme nähdä Suomessa, että siellä missä 

oli tahto, ei välttämättä ollutkaan tietä.  Kuitenkin voimme todeta, että kun joku, jolla 

on budjettivaltaa, puhuu sosiaalietuuksien ja palveluiden järjestämisen fiskaalisista 

esteistä hän tekee myös poliittisen kannanoton ja määrittelee sosiaalityöntekijöiden 

toimintatilaa.  

 

8.3. Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointivaltio hahmottuvat Suomessa 

 

Suomessa toinen maailmansota toimi kuten muuallakin Euroopassa hyvinvointivaltio 

kehityksen käyntiinpanijana. Suomen hyvinvointivaltiollinen kehitys oli kuitenkin 

hitaampaa kuin monessa muussa maassa. Vaikka Suomessa sosiaalietuudet laajenivat 

huomattavasti sotien jälkeen, sosiaaliturvan taso pysyi matalana. Suomen 

hyvinvointivaltiollista kehitystä leimasi edelleen 1960 - 1970-luvuille saakka 

köyhäinhoidollinen diskurssi. Vasta 1970-luvulla sosiaalietuuksien taso kääntyi 

selkeään nousuun. (Eräsaari 1991, 89.) Pekka Kuusi oli yksi uuden suomalaisen 

hyvinvointivaltion merkittävimpiä teoreetikoita. 

   Marshall kirjoittaa 1965, että sosiaalipolitiikan tutkijan on helppo 

ennustaa sen materiaaliset ja psyykkiset vaikutukset yhteiskuntaan, varsinkin nyt kun 

suureelle kehitykselle ei enää juurikaan ole tilaa (Marshall 1964, 182). Muutama 

vuosi aiemmin Pekka Kuusi kirjoitti Suomen oloista: �Valtiollinen kansanvalta on 

muuttumassa sosiaaliseksi kansanvallaksi maassamme� (Kuusi 1961, 3). Hänen 

mukaansa kansalaiset muodostuivat ensiksi yhteiskunnan liikkeelle paneviksi 
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voimiksi yleisen äänioikeuden kautta ja puolivuosisataa myöhemmin sen ylimmäksi 

kriteerioksi. Kuusen mukaan tämän kehityskulun moottorina ei toiminut ylevät 

aatteet, vaan köyhän kansanosan itsekkyys ja kateellisuus: pyrkimys leventää omaa 

leipäänsä ja kaventaa rikkaan leipää. Tästä sosiaalisen tasoituksen itsekkäästä 

tarkoituksesta päästäisiin eroon vasta kun alemmat kansanluokat tuntevat itsensä 

ylempien arvoisiksi. (Emt, 3-6.) 

Kuusi uskoo, että jo kuusikymmenluvun alussa sosiaalipolitiikan 

tarkoitusperät olivat puhdistuneet. Hän ei hetkeäkään epäile sosiaalipolitiikan oikeutta 

ihmiskunnan historian merkittävimpien ilmiöiden seassa. Kuusi ilmaisee 

tieteisuskonsa kenties runollisimmin heti vaikutusvaltaisen teoksensa ensilehdillä:  

 
Ihmiskunnan historiassa mitkään muut vuosikymmenet eivät erotu kaikesta edellä olleesta 
niin kuin nämä viimeiset. Maapalloa kiertävä avaruusihminen ei enää riitä oman uljaan 
aikamme tunnukseksi. Oman aikamme tunnus on köyhyydestä kohoava ihminen! (Emt, 
8.)   

 

Uskoa maamme sosiaalipolitiikan tulevaisuutta suunnitelleelta työryhmältä ei 

puuttunut. Kuusi kyllä toteaa, että hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka saavat 

kohdalleen kyllä kritiikkiä. Kritiikki voidaan koota neljäksi huomautukseksi. 

Kriitikoiden mukaan ihmisarvo alenee sosiaalipolitiikan seurauksena, 

sosiaalipolitiikan taloudelliset seuraukset ovat epäedullisia, hyvinvointivaltio on 

harmaa ja ikävä sekä sosiaalipolitiikkaa harjoitetaan holtittomasti. Kritiikin Kuusi 

katsoo osittain oikeaksi. Se johtui pääosin hänen mukaansa kuitenkin 

sosiaalipolitiikan jäsentymättömyydestä yhteiskuntapolitiikkaan (emt 9 -14). 

Suomessa ei ollut Kuusen mukaan ymmärretty sosiaalipolitiikan olemusta.  

Sosiaalisektorin laajenemiskehitystä Kuusi ei itse näe kansalaisen 

vapautta uhkaavana. Hänen kehäargumenttinsa mukaan valtiollinen toiminta on 

kansanvaltaistunut ja kansalainen antaa itse valtiolliselle toiminnalle perusviivat. 

Tästä seuraa se, ettei valtiovalta ole enää rajaton uhka yksilön elämänpiirin yllä, sillä 

yhteiskuntapolitiikan kiistattomana päämääränä on kansalaisen paras. Edelleen Kuusi 

järkeilee: koska yhteiskuntapolitiikan päämääränä on yksilön paras, saadaan 

yhteiskunnalliset peruskäsitteet vakautettua siten, että yhteiskuntafilosofia ja 

yhteiskuntatieteet voivat löytää toinen toisensa. Yhteiskuntapolitiikan päämäärän 

vahvistuminen avaa tien yhteiskunnan tavoitteiden määrittelemiselle ja yhteiskunnan 

rakentamiselle. (Emt, 13 -18.) 
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Yksilö hukkuu täysin Kuusen argumentoinnin peittoon. Hänen 

mielessään lienee jonkinlainen rousseaulainen yleistahto, joka saavutetaan kun 

ymmärretään, että yhteiskunnan päämäärä on kansalaisen paras. Rousseau todellakin 

puhui yleisestä hyvästä ja yleisestä tahdosta. Hän ei kuitenkaan kyennyt ratkaisemaan 

kuinka se muodostettaisiin. Woklerin mukaan ainoastaan siitä hän oli varma, ettei sitä 

voida matemaattisesti laskea. (Wokler 1995, 67-68.) Kuusi, kuten kaikki muutkin 

yhteiskuntateoreetikot, törmäävät samaan ongelmaan. Toiset pysähtyvät sen kohdalla 

ja näin tekee hänkin. Kuusi herää itsekin kysymään eikö kansalainen tällöin jää 

tihenevän yhteiskuntakoneiston pimentoon. Tämä voi tosiaankin olla vaarallista, 

mikäli yksilö ei voi luottaa, että hänen peruspyrkimyksensä tulevat yhteiskunnallisissa 

ratkaisuissa otetuiksi huomioon (Kuusi 1961, 20). Tämä ongelma tulee ratkaistuksi 

siten, että määritetään peruspyrkimykset. �Tämän kysymyksen koemme kipeänä me 

yhteiskunnan vangit ja valtiaat (ibid).�   

Kuusi Muotoilee oman vastauksen kysymykseensä yhteiskunnan 

perimmäisistä tavoitteista. Yhteiskuntapolitiikan yleiset tavoitteet ovat järjestyksessä: 

kansalaisen paras, kansantulon kartuttaminen ja kansan tulon tasoittaminen (emt, 28). 

Kun sosiaalipolitiikan tavoitteiksi asetetaan edellä olevat tavoitteet, ei yksilön tarvitse 

olla huolissaan koneiston pimeydessä. Hänen valtiaan roolinsa on vangin roolia 

voimakkaampi.  

Kuusi toteaa, ettei kansalaisen parhaan ja taloudellisen kasvun tarvitse 

olla välttämättä loogisessa yhteydessä toisiinsa. Taloudellinen kasvu on sidottu 

kulutuksen lisäämiseen. Keinotekoinen kulutuksen lisääminen taasen saattaa johtaa 

Yhdysvaltain kaltaiseen kehitykseen, jossa kulutuksen kiihdyttämisellä on 

�poikkeuksellisen kieroja juuria� ja kuluttamisikeen kantaminen ei ole enää kepeää 

vaan näkyy mm. ainaisena kiireenä. Kuitenkin taloudellinen kehitys lienee 

inhimillinen pyrkimys, joka on rinnastettavissa tiedolliseen kehitykseen: 

�ihmisolennon ei liene pakko työntyä kuuhun, mutta sinne tämä tietoviisas 

luonnonvaltias on menossa.� Kuusi ei myöskään näe mahdolliseksi, että 

kasvupäämäärä on pysyvä vaan heikkenee kulutustason kasvaessa. Hän ei myöskään 

näe tulevaisuudessa taloudelliselle kasvulle teknisiä tai aineellisia esteitä - kaikki 

riippuu ihmisten kulutuksesta. Selvää on myös Kuusen mukaan se, että tavallisella 

kansalaisella ei ole mahdollisuuksia sovittaa omia kulutustottumuksiaan yleiseksi 

parhaaksi. Kansantulon kehitystä rajoittaa myös se, että olemme varauksetta valmiita 

tukemaan omatta syyttään tuotantoelämän ulkopuolelle jääneitä kansalaisia, kuten 
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invalideja ja vajaamielisiä. Tässä kohtaa yhteiskunnan ensimmäinen tavoite ajaa 

toisen ohi. (Emt, 26-32.) Kuusi pitää tiettyjen avunsaaja ryhmien oikeutta apuun 

annettuna ja voimistaa oma syy ajattelua. 

Kulutuksesta tulee siis sosiaalipolitiikan merkittävin todellinen 

päämäärä. Kuusi toteaakin sosiaalipolitiikan tehtäväksi lähinnä epäaktiivin 

tuotantoelämän ulkopuolella olevan kulutusmahdollisuuksien jatkuvan turvaamisen 

(emt, 40). Yhteiskunnassa tulee käyttää sosiaalipoliittista valtaa, jotta kaikki sen 

yksilöt pysyvät kulutuksen piirissä ja täten ovat rakentamassa yhteiskunnan 

talouskasvua ja luomassa kansalaisen parasta. Koska ihmiset eivät itse kykene 

kuluttamaan siten, että se olisi yleisen kasvun kannalta järkevää, täytyy valtion 

turvautua kolmanteen perimmäiseen tavoitteeseen, tulojen jakamiseen. Jos kaikki 

kansalaiset kuluttavat, he ajavat kaikkien kansalaisten parasta, tällöin ei ole vaaraa, 

että kansalainen hautautuisi koneistoon.  

Kuusen ajattelu kansalaisesta yhteiskuntapolitiikan liikkeellepanevana 

voimana on hieman ristiriidassa sen kanssa, mitä hän toteaa tavallisen kansalaisen 

ajattelevan esimerkiksi tulonsiiroista: �[T]avallinen kansalainen on tuskin vaivannut 

päätään koko asialla (emt, 44).� Valtion hallinnon täytyy hoitaa tämä puoli pitäen 

kansalaisen paras mielessään.  

Kuusen koko kirjan kantavin ajatus on sosiaalipolitiikan avulla 

tapahtuva tulonlisäys. Tämä ajattelu perustuu Myrdalin kasaantuvan kasvun teoriaan. 

Se taas perustuu raamatun lauseeseen: jokaiselle, jolla on annetaan, mutta jokaiselta, 

jolla ei ole siltä otetaan sekin pois mitä hänellä on. Valtion tehtäväksi jää luoda niin 

yksilö- kuin paikkakuntatasollakin kasaantuvaa kasvua ja kitkeä pois kasaantuvat 

supistumisvaikutukset (Emt, 47-49). Tämä ajatus ei ole vieläkään vieras vaan toistuu 

esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaaliturvan suunta 2005-2006 

julkaisussa. Myraldin oppeja toteutetaan Kuusen mukaan sosiaalipolitiikan 

kokonaisuuteen kytkettyjen, työvoima-, asunto-, perhe-, vanhuus- ja työkyvyttömyys-, 

terveydenhuoltopolitiikan ja sosiaalihuollon avulla (Kuusi 1961, 103-327). Jokainen 

lukija varmasti kiinnittää huomiota listan viimeiseen - se ei saa päätettä politiikka. 

Kuusi aloittaa sosiaalihuoltoa käsittelevän kirjan osion, hieman 

yllättävästi:  
 
Sosiaalihuolto poikkeaa yksilökohtaisine huoltotoimenpiteineen ryhmäkohtaisista 
tulonsiirtotoimenpiteistä siinä määrin, että ensi näkemältä saattaa näyttää jopa siltä, että se 
ei kuulu sosiaalipolitiikkaan ollenkaan (emt, 294). 
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Hän kuitenkin jatkaa, että sosiaalipolitiikka on alkanut vaivaisten auttamisella ja 

kehittyneessäkin sosiaalipolitiikassa sosiaalihuolto ankkuroi, sosiaalipolitiikan 

vaikeuksien keskellä kamppailevaan, ihmiseen. Sosiaalihuolto on sosiaalipolitiikan 

osa-alueista ainoa, jonka hän katsoo kiinnittävän huomiota muuhunkin kuin 

taloudelliseen hätään. Sosiaalihuolto on yhteiskunnan viimeinen keino auttaa ihmistä 

taloudellisesti. Sosiaalihuollon taloudellisen tehtävän hän katsoo asteittain supistuvan, 

mutta yleisen auttamistehtävän tulevan tärkeäksi. (Emt. 294-295.) Meidän on helppo 

sanoa, että arvio ei täysin onnistunut sillä sosiaalisektori todella kasvoi, mutta ajan 

henki varmasti tuki Kuusen käsitystä. Oli miten oli, sosiaalihuolto Kuusen ajattelussa 

olisi ainoa sosiaalipoliittiselle vallalle kasvot tarjoava väline. Muiden (jopa 

terveydenhuollon) sosiaalipolitiikan lohkojen voimme katsoa operoivan 

tulonsiirroilla. Hän suhtautuu sosiaalihuoltoon muutenkin epäilevästi. Hänen 

mukaansa sitä ei voida jäntevästi ja mielekkäästi suunnitella (emt, 296). 

Hyvinvointivaltiouskossaan Kuusen lienee ollut vaikea hyväksyä ajatusta, ettei 

laskelmoivalla sosiaalipolitiikalla kyetä makropolitiikan keinoin korjaamaan kaikkia 

yhteiskunnan sosiaalisia epäkohtia. Hän ohittaa sujuvasti yhteiskunnalliset 

mittaamista pakenevat ongelmat moraalisina. 

Sosiaalihuollolle Kuusi hahmottaa selkeän funktion. Sosiaalihuollon 

tulee pyrkiä huollettavan omavastuiseen toimeentuloon sillä, kuten koko 

yhteiskuntapolitiikkakin, sosiaalihuolto nojaa siihen tosiasiaan, että ihmisyksilöt 

haluavat ponnistella oman kulutustasonsa nostamiseksi.  Vasta sosiaalilautakunnan 

huoneissa joukot muuttuvat yksilöiksi, joilla on omat ongelmansa. (Emt, 297.)  

Näiden yksilöiden auttamisen lähtökohtana on parantaa niiden 

kulutusmahdollisuuksia, joilla ne ovat muita olennaisesti heikommat (emt 307). 

Tähän tulisi pyrkiä mm. huoltoavun takaisinperimisoikeuden poistamisella. 

Huoltoapu on itse asiassa sosiaalipolitiikan toimimattomuuden mittari. Se osoittaa 

tulonsiirtojen olevan riittämättömiä. Sosiaalisen työn keinot olisivat siis taloudellinen 

avustaminen, sosiaalistaminen ja preferenssien muuttaminen, joiden avulla 

materiaalisten resurssien niukkuus voidaan  voittaa ja yksilön voimavarat vapauttaa 

kulutuksen kasvuun.    

Ei ole ihme, että 1900-luvun loppua kohti tultaessa 

hyvinvointivaltiokritiikki voimistui. Enää ei suhtauduttu niin sinisilmäisesti kaikkien 
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parasta etsivään koneistoon. Kysyttiin, uhkaako hyvinvointikoneistosta tulla pelkkä 

sokea koneisto, joka irrottaa yksilöt ja perheet yhteisöistään, vastuullisuudestaan ja 

kunniastaan ja tekee ihmisistä tyhjiä kansalaisia ja kuluttajia (Eräsaari 1999, 160)? 

Hyvinvointivaltiota on määritelty myös edellisen pelon mukaan. Hyvinvointivaltio on 

valtio, jossa: �Voimme lohduttautua, että ne, joita me emme tunne tarjoavat apua 

niille, joita me emme tapaa (Rose & Miller 1997, 122).� Sipilä muotoili luvun alussa 

asian hieman toisella tavalla. 

 

Seitsemännen johtolangan sosiaalityön valtaan tarjoaa toisen maailman sodan 

jälkeinen positivistinen sosiaalipoliittinen diskurssi.  Hyvinvointivaltio nähdään 

kapitalistisen talousjärjestelmän mahdollistajaksi. Vaikka hyvinvointivaltio on 

kohdannut rajansa sen rakenteita on ilmeisesti mahdoton täysin purkaa. 

Hyvinvointivaltioita alettiin rakentamaan toden teolla toisen maailmansodan jälkeen, 

kun totaalinen sota oli muuttanut yhteiskuntarakenteita ja perushyvinvoinnista oli 

huutava pula. Yleiseurooppalaisena ilmiönä hyvinvointivaltiollisia mekanismeja ei 

nähty enää taloudellisena jarruna, vaan kokonaisvaltaisena valtion velvollisuutena. 

Hyvinvointivaltion kasvun alettua sitä kohtaan oli erotettavissa kolme selkeää kantaa: 

markkinauskoiset näkivät sen kilpailua ja oikeuksia tukahduttavana, sosialistit näkivät 

sen ideologisena indoktrinaationa ja passivointina kun taas maltillinen kanta ajatteli 

markkinauskon johtavan liialliseen raharikkaiden valtaresurssien kasvuun ja 

tarvitsevan yhteiskunnallista tasausta. 1960-luvulla kuitenkin mm. Marshall ja Kuusi 

uskoivat, että näiden näkökantojen aika on ohi ja edessä on uusi tieteelliseen tietoon 

perustuva hyvinvointivaltion voittokulku. 

Englantilaisen keskustelun sosiaalisen hyvinvoinnin (social welfare) 

määrittely kuvaa hyvin hyvinvointivaltion roolia yhteiskunnan säilyttäjänä. 

Määritelmän mukaisesti sosiaalinen hyvinvointi oli yksilön sopeuttamista 

olosuhteisiin ei olosuhteiden muuttamista. Sosiaalisen työn tuli aloittaa interventiot jo 

lapsuudesta kodinpiirissä. Sosiaalisen alue laajentui äärimmilleen. Foucaultin mukaan 

syntyi uusi koko yhteiskuntaa yhdistävä hallitsemismentaliteetti: hyvinvointi-ilmiö. 

Kuusen teos 1960-luvun sosiaalipolitiikka on todennäköisimmin 

suomalaiselle sosiaalihuollolle  merkittävin yksitäinen sosiaalipoliittinen yleisteos. 

Kuusen mukaan koko sosiaalipolitiikan tausta-ajatus on kateus ja köyhien pyrkimys 

kasvattaa omaa valtaa rikkaiden kustannuksella. Kuusi ei siis pidä rikkaiden 

valtapyrkimyksiä sosiaalipolitiikan primus motorina. Hänen mukaansa 1960-luvulla 
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sosiaalipolitiikasta oli puhdistunut köyhien kateus ja se pyrki kaikkien, rikkaidenkin, 

parhaaseen. Alemmat yhteiskunta luokat tunsivat itsensä ylempien arvoisiksi. 

Massojen pelon toinen puoli olisi siis voitettu ja toista ei olisi ollut edes olemassa. 

Kuusen omassa tekstissä tulee kuitenkin esiin massojen pelon kääntöpuoli hän ei 

osaisi muuten olla huolissaan koneistoon hautautuvista yksilöistä. 

Kuusen retoriikassa valtion pyrkimys vallankäyttöön sosiaalipolitiikan 

keinoin peitetään asettamalla sen päämääräksi kaikkien paras. 

Hyvinvointivaltiolliselle positivistiselle sosiaalipolitiikalle onkin ominaista vallan 

pohtiminen ainoastaan repressiivisenä ilmiönä, jolle sosiaalipolitiikka tuottaa 

positiivisen vastakohdan. Mikäli selkeää repressiota ei ole osoitettavissa kyse on 

kaikkien edusta. Valta piilotetaan yleisesti hyväksyttyjen ihmisten luontaisten 

pyrkimysten (objektiivisten preferenssien) kuten taloudellisen hyvinvoinnin ja 

kulutustason turvaamisen alle. Sosiaalihuolto ei saa edes politiikka päätettä. Se ole 

varsinaista hallinnointia, eikä sitä voi suunnitella rationaalisesti. Sen tehtäväksi jää 

herättää luontaiset pyrkimykset yksilössä. Uusvasemmistolaiset teoriat leimasivatkin 

syntyneen sosiaalikoneiston indokrinoivaksi riistoksi. 

 

9. Uusvasemmistolaista kritiikkiä ja uusi päänavaus: Althusser, Hircsh ja Luhmann 

9.1 Kriisejä ja kritiikkiä 

 

Teoreettishistoriallisesti uusvasemmistolaiset yhteiskuntateoriat ja valtakäsitykset 

ovat merkittäviä 1960-1980-lukujen tutkimukselle. Ne ovat osittain syntyneet 

kritiikkinä positivistiselle sosiaalipolitiikalle ja vaikuttaneet merkittävästi 

näkemyksiimme vallasta.  Näille teorioille tyypillistä on ollut käsitys yhteiskunnan 

kriisiytymisestä. Risto Eräsaari kysyy, miksei enää puhuta kriiseistä (Eräsaari 

2004,13). Heikki Paloheimo vastaisi tähän, kuten graduseminaarissa, 

vastakysymyksellä: miten kauan kriisi voi kestää? Eräsaari lähenee Paloheimon 

tulkintaa vastatessaan omaan kysymykseensä, että ehkäpä nykypäivän muutokset 

eivät ole tai niiden ei tarvitse olla �dramaattisia katkoksia tai kaiken pysäyttäviä 

kuiluja� (Eräsaari 2004, 14).  Eräsaaren lausumasta �ei tarvitse olla� voidaan aistia 

hänenkin huomanneen aikojen muuttuneen. Muutaman vuosikymmenen ajan tuota 

kuilua luotiin diskurssin tasolla uudelleen ja uudelleen, jotta kriisi saatiin pidettyä 

yllä. Sitä luotiin niin paikalliskamppailuissa tullilaisten ja svullilaisten välillä kuin 

käymällä T- tai K-kaupassa.  
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Eräsaari kuvailee kritiikkiä kriisin kautta. Mikäli kriisiä tuodaan esiin tai 

sitä moititaan vertaamalla asiantilaa jonkin instanssin päämääriin, on se sisäistä. 

Kritiikki on taas ulkoista, mikäli käännettä tai murrosta moititaan siitä mitä se ei ole. 

Eräsaari kysyy onko kritiikkiäkään enää olemassa. (Emt, 14-15.) Johtamalla kritiikin 

kriiseistä voitaisiin todeta, jos ei ole kriisejä ei ole kritiikkiä. En kuitenkaan hyväksy, 

Eräsaaren tapaan, käsitystä kriisittömästä yhteiskunnasta, joten tarkastelua ei voi 

päättää vielä tähän. Eräsaaren mukaan kritiikiltä on vienyt pohjaa ajanpuute ja 

kyvyttömyys. Hän toteaa, että ehkä olemme jättäneet kritiikin ajan taakse ja 

turvaudumme vain määrittelyyn. Määrittelyssä ei asiantilaa käännetä päälaelleen tai 

suhteuteta johonkin ulkoiseen standardiin tai sisäiseen tarkoitusperään. Määrittelyssä 

keskitytään jakopintoihin tai jaottelupisteisiin esimerkiksi 

toimintastrategiaskenaarioihin. Määrittelyllä pyritään mobilisoimaan määritettäviä 

asiantiloja, aktivoimaan niitä jo määriteltyjen päämäärien avulla. Määrittelyn 

tuloksena saatavia toimintaohjeita ei tarvitse kaivaa rakenteista tai 

taustaorientaatioista, vaan sellaisiksi riittää jo olemassa olevat toimijoiden 

olettamukset ja toimintalinjat. (Emt, 15-16.) 

Se onko kriisien aika ohi ja oliko aikaisemmin paremmin aikaa ja 

kykyjä kritiikille jää muiden tutkielmien aiheeksi. Uskon ja toivon, etteivät 

yhteiskuntatieteet ole �kriittisen vaiheensa� jälkeen vaipuneet teknisen määrittelyn 

alhoon. Sen sijaan yhteiskunnallinen käytäntö, kuten seuraavissa luvuissa tullaan 

huomaamaan, on valitettavasti tällä tiellä. Itse asiassa määrittelysukupolvi on 

kriitikoiden aikalaisia, jotka ovat kyllästyneet iankaikkiseen kriisiin ja haluavat jotain 

konkreettisempaa. Tässä luvussa ei määritellä mitään vaan tutustutaan kahden 

�kriisiteoreetikon� kritiikkiin ja pyritään tuottamaan omaa kritiikkiä niiden pohjalta. 

Kaivetaan sosiaalityön rakenteita uusmarxilaisessa viitekehyksessä. 
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9.2. Sosiaalityön paikkaa etsimässä valtiokoneistojen joukosta 

 
�Sosiaalipolitiikka on uusintamisjärjestelmä, joka pitää huolta ihmisten 

toimintakyvystä (Sipilä 2005, 25).� 
 

Tässä alaluvussa pyrin hahmottamaan sosiaalityön valtaa althusserilaisessa 

viitekehyksessä. Althusserin valtateoreettisesti merkittävin artikkeli on Ideologiset 

valtiokoneistot (1969,1970). Tähän kyseiseen artikkeliin pohjautuu myös seuraava 

analyysi, jossa pyritään hahmottamaan ideologioiden kuten liberalismin merkitystä 

sosiaalihuoltojärjestelmään. Olemme jo saaneet viitteitä siitä, kuinka 

sosiaalityöntekijän arvoratkaisut saattavat perustua organisatorisiin päämääriin. Tässä 

luvussa, samaa teemaa käsitellään jokseenkin erilaisen käsitteistön kautta.   

Kun sosiaalityötä tarkastellaan althusserilaisessa viitekehyksessä, on 

tehtävä yksi oletus: määriteltävä sosiaalityölle jonkinlainen yleinen julkilausuttu 

funktio, jonka taa voi toki piiloutua jokin toinen tehtävä. Luonnollisinta lienee pitää 

sosiaalityön eksplisiittisenä tehtävänä sille laissa määriteltyä tehtävää: Lain henki on 

se, että sosiaalihuollon tulisi edesauttaa itsenäistä elämistä ja asumista sekä luoda 

edellytykset selvitä omatoimisesti arjesta. Kuitenkin samassa lainkappaleessa todetaan 

kuin samaan hengenvetoon asian toinen ääripää: johtavan sosiaalihuollon 

viranhaltijan päätöksellä on sosiaalityöntekijällä oikeus huollon tarpeen 

selvittämiseksi päästä huollon tarpeessa olevan henkilön asuntoon tarvittaessa 

poliisivoimin. Sosiaalihuollolla pyritään, Foucault�a mukaillen, säilyttämään 

yksilöiden tuottavuus. Edelleen Foucault�laisittain ellei elämänvalta riitä, on 

turvauduttava perinteiseen tekniseen vallankäyttöön. 

Hahmotellessamme vallankäytön ryhmiä ja vallankäyttöä 

yhteiskunnassa on sosiaalityö sektorina erityisen mielenkiintoinen. 

Sosiaalityöntekijällä on käytössään lähes kaikki vallan resurssit virkansa puolesta 

kuten olemme huomanneet. Sosiaalityöntekijän asema on kuitenkin ongelmallinen. 

Itsenäisille päätöksille ei juuri jää tilaa. Sosiaalityöntekijän päätöksentekoa rajoittavat 

tiukat normit (lait, organisaation tavat), taloudelliset resurssit ja ajan niukkuus. 

Sosiaalityöntekijät eivät pääse mielestään tekemään koulutuksensa mukaista 

aktivoivaa ja kuntouttavaa työtä vaan työ pelkistyy ongelmakeskeiseksi työksi 

(Jauhiainen 2004, 22).  Sosiaalityöntekijä ei pääse pakoon yhteiskunnan vallan 

struktuureita. Näitä erilaisia rakenteita suhteutetaan seuraavassa sosiaalityöhön. 



 

 124

Aivan aluksi meidän on selkeyden kannalta syytä pohdiskella 

Althusserin tapaa käsittää valta. Ilman tätä emme yksinkertaisesti voi ymmärtää hänen 

ajatteluaan. Lehdon mukaan hän itse on todennut, että hänen kirjoituksiaan tulee lukea 

kommunistisen puolueen jäsenen kirjoituksina (Lehto 1984, 6). Täten voimme olettaa 

tuntemattamme läpikotaisin hänen tekstejään, että marxilaisella 

yhteiskuntakäsityksellä päällysrakenteineen, riistäjineen ja riistettyineen on suuri 

merkitys myös hänelle. Althusserin yhteiskunnallinen valtakäsitys lähteekin 

rakentumaan tuotantovoimien ja vallitsevien tuotantosuhteiden kautta (Althusser 

1984, 89). 

Ollakseen kannattava on yhteiskunnan ja yritysten uusinnettava 

tuotantovälineitään (Althusser 1984, 88). Tuotantovälineiden uudistamisessa piile 

vallan ydin. Sulatto ei valmista metallia ilman malmia. Kuitenkaan vallankäytössä 

aineelliset resurssit eivät ole yhtä merkittäviä kuin inhimilliset. Jonkun on louhittava 

ja kuljetettava malmi ja rakennettava voimalat ja muu infrastruktuuri. Keskeiseksi 

nousee työvoiman uudistaminen. Työvoiman uudistaminen tapahtuu lähinnä palkan 

kautta. Palkkaa on maksettava niin että biologiset ja historialliset minimitarpeet 

täyttyvät (emt, 88). Muuten sulatto seisoo. Merkittäviä ovat juuri Althusserin 

mainitsemat yhteiskunnalliset minimit. Hänen mukaansa kaikilla on suurin piirtein 

samat biologiset minimitarpeet (vrt. Malthusin tarvehierarkian alin porras), mutta 

meidän sosiaaliset tarpeemme poikkeavat huomattavasti (ibid). Sairaanhoitaja30 on 

uusinnettu näihin päiviin asti pienellä palkalla, sillä sairaanhoitajien yhteiskunnallinen 

status on ollut hoivaaja, toisin kuin lääkäreiden. 

Sairaanhoitajan ja lääkärin koulutuksessa on kuitenkin hieman eroa eikä 

ammatteja voida samaistaa. Työvoiman uudistamisen riittävä edellytys ei olekaan sen 

saatavuus vaan sen lisäksi pätevyys. Työvoima on koulutettava. Kapitalistisessa 

koulutusjärjestelmässä koulutus tapahtuu tuotannon ulkopuolella. (Emt. 90.) Tämä 

väite pitää pitkälti paikkaansa kaikissa sivistysvaltioissa, myös Suomessa. Toki on 

olemassa oppisopimusjärjestelmä, mutta senkin uskottavuus pyritään takaamaan 

teoriatunneilla.  

Työvoimaa tulee olla siis saatavilla riittävästi ja sen tulee olla pätevää. 

Nämä ovat työvoimalle asetettavia välttämättömiä, mutta eivät riittäviä ehtoja. 

Pätevän ja riittävän työvoiman tulee olla myös käytettävissä. Sen tulee olla omaksunut 
                                                
30 Ammatti pari on valittu yhteiskunnallisen ajankohtaisuuden vuoksi. Althusserilla työvoima tässä 
kohtaa tarkoittaa ei porvari(llista) työvoimaa 
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vallitseva ideologia (emt, 90-93). Ei tulisi mitään jos työnantaja palkkaisi 

autonkuljettajan joka olisi teknisesti erinomainen kuski, mutta häntä ei vain 

yksinkertaisesti kiinnostaisi se, että oikealta tuleva on tasa-arvoisessa risteyksessä 

�tasa-arvoisempi�. Työnantajalle ei myöskään olisi juurikaan hyötyä loistavasta 

sairaanhoitajasta, joka rupeaisi niskoittelemaan yövuorossa, kun hänellä on 

hoidettavanaan 150 potilasta. Tämä ei ole siis hyväksynyt vallitsevaa ideologiaa 

sairaanhoitajan eettisestä velvollisuudesta jaksaa. Tällaista asennetta ei opeteta 

lääketieteellisessä, vaan lääkärit vaativat lisää resursseja tai siirtyvät yksityiselle 

sektorille. Tampereella viisi radiologia erosi virastaan kun he eivät päässeet 

yhteisymmärrykseen työnantajan kanssa työoloista. Satojen potilaiden kuvantamisajat 

ehdittiin perua ennen kuin sopuun päästiin (Ala-Honkola, 2006 [www-dokumentti]) . 

Tämän tyyppisistä pohdinnoista Althusser päätyy toteamaan, että 

merkittävä osa vallankäytöstä tapahtuu vallitsevan ideologian ylläpidon kautta. Hän 

pitää merkittävimpänä vallankäytön instituutiona koululaitosta, jota pidetään 

välttämättömänä ja itsessään hyvänä31. Koulutuslaitos valmistaa asemaansa sopivia 

riistettyjä (työntekijä), riistäjiä (porvarit) ja riistäjien apureita (virkamiehet) (emt, 91). 

Vaikka em. puhe kuulostaakin hurjalta on väite edelleen relevantti.  Althusserin 

kysymys, missä muussa instituutiossa jokainen kansalainen viettää vapaaehtoisesti 

parhaat ja haavoittuvaisimmat vuotensa (emt, 111), on perusteltu.  

Tämän pitkähkön pohjustuksen jälkeen päästään käsiksi myös 

sosiaalityöhön. Minkä paikan se ottaa työvoiman uudistamisessa, ja miten se käyttää 

siinä valtaa? Althusser ei itse pohdi sosiaalihuollon roolia yhteiskunnassa. Ehkä sen 

takia, että se ei ole puhdaspiirteisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa merkittävä 

toimija, vaan samaistuu väkivaltaisiin instituutioihin kuten poliisiin yms. Kuitenkin 

lähes kaikissa Euroopan maissa, erityisesti pohjoismaissa sosiaalinen sektori on 

paisunut valtavasti. Sen paisuminen on ollut nopeinta juuri 1970-luvulta lähtien. 

Althusserilainen viitekehys on mielestäni kuitenkin relevantti myös pohjoismaisissa 

�hyvinvointivaltioissa�, joskin niissä vallitseva ideologia poikkeaa varmasti Manner-

Euroopasta. Tällä ei kuitenkaan ole varsinaista relevanssia, sillä pyrin hahmottamaan 

suomalaisen yhteiskunnan mahdollisia toimintatapoja. Itse asiassa monien tutkijoiden 

                                                
31 Koululaitoksen merkitys ideologioiden ylläpitäjänä ei toki ole 1960-luvun teoreettinen innovaatio. 
Snellman joka oli yksi suomen kansakoulu uudistuksen pioneeri, vaikkei Cygnauksen kansakoulu 
komiteaan kuulunutkaan, korosti yleisen opetuksen olevan ennen kaikkea valtion tehtävä. Tällä 
taattaisiin se, että koululaitoksesta muodostuisi ideologinen valtioapparaatti, kuten Snellman sitä 
kutsui. (Lahtinen 2006, 149-152).   
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mukaan juuri sosiaalisektori mahdollistaa kapitalismin (Rahkonen 1995, 12).  

Sosiaalityön funktio yhteiskuntaa ja sen talousjärjestelmää ylläpitävänä voimana ei 

ole mikään 1970-luvun jäänne. Vain termit ovat muuttuneet: �Sosiaaliturva on 

keskeinen keino antaa turvaa globalisaation aiheuttamissa muutoksissa (Strategia 

2015, 2006, 38).� Masojen pelko on edelleen ajankohtainen puheen aihe. 

1970-1980-lukujen saksalaisessa keskustelussa sosiaalityön ehkä 

merkittävimpänä ilmiönä pidettiin sen pedagogisaatiota. Nähtiin, että sosiaalityö ottaa 

entistä useammin lähtökohdakseen yksilön biografian, mikä ilmenee entistä 

selkeämpänä kasvattamisotteena. (Eräsaari 1991, 13.) Vaikka sosiaalityöllä onkin 

joitain samoja funktioita ja instrumentteja kuin koululaitoksella, ei niitä kuitenkaan 

voida samaistaa. Jotta saisimme otteen sosiaalityön paikasta uusintamisen ketjussa, 

täytyy meidän vielä tarkastella Althusserin erottelua perusrakenteesta ja 

päällysrakenteesta. Se auttaa ymmärtämään sosiaalihuollon erikoisen aseman 

yhteiskunnassa. Sitä on vaikea sopeuttaa täysin dikotomiseen malliin. Kuten on 

osoitettu, sosiaalityön historiaa tarkastellessa niin Suomessa kuin muuallakin. sen 

voidaan nähdä liittyvän voimakkaasti yhteiskunnan kurinpitokoneistoon. Englannin 

workhouset ja Suomen vaivaistalot, työkeskukset ja ennen kaikkea 

irtolaislainsäädäntö ovat oivia esimerkkejä kyseisestä funktiosta. Kuitenkin 

yhteiskunta on muuttunut ja kurin ja vallan muodot sen mukana. Foucault'laisittain 

valta on siirtynyt yhteiskunnalta yhteiskuntaan.  

Yhteiskunnan voidaan Marxin kirjoituksissa, Althusserin mukaan, 

katsoa koostuvan erilaisista instansseista so. tasoista. Sen muodostavat perusrakenne 

eli taloudellinen perusta ja päällysrakenne, joka jakautuu kahteen instanssiin: 

oikeuspoliittiseen (oikeus ja valtio) sekä ideologiseen (uskonnolliset, moraaliset ja 

oikeudelliset ideologiat). (Althusser 1984, 92.) Myöhemmin pyrin pohtimaan mihin 

instanssiin sosiaalityö kuuluu, mutta seuraavaksi pyrin hahmottamaan sosiaalityön 

funktiota työvoiman uudistamisessa, Althusserin talotopiikan avulla.   

Kun yhteiskunta hahmotetaan taloksi, jossa on perusta, jonka päällä 

lepää päällysrakenteen kaksi kerrosta huomataan, ettei päällysrakenne pysy ilmassa 

ilman perustaansa. Päällysrakenne on siis riippuvainen perustastaan. Tämä ei 

kuitenkaan riitä vielä selventämään perustan ja päällysrakenteen suhdetta. Perusta ei 

pysy hoitamatta kunnossa, vaan sitä täytyy uusintaa jo edellä mainituin keinoin. (emt, 

92-94). Miten sosiaalihuollon sektori osallistuu tähän? Sen voidaan katsoa olevan 
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jonkinlaista sementtiä, joka sitoo perustan yksilöitä, topiikkaa lainaten, tiiliä niiden 

paikalleen.  

Palkkaus- ja koulutusjärjestelmän ulkopuolelle joutuneet yksilöt on 

pidettävä perustassa, jolloin luodaan ns. keinotekoinen, ilman välitöntä rahallista 

lisäarvoa toimiva, palkkaus- ja koulutusjärjestelmä (ideologinen 

valtiokoneistokoneisto). Tässä järjestelmässä tuotantosuhteiden peruslait eivät päde. 

Sosiaalityöntekijää on nyky-yhteiskunnassa erittäin vaikeaa samaistaa porvarilliseen 

riistäjään. Tässä kohden althusserialainen viitekehys jääkin vajaaksi, sillä se ei tunne 

massatyöttömyyden ilmiöitä . Mikäli haluamme hahmottaa sosiaalityötä 

massatyöttömyyden olosuhteissa on meidän siirryttävä Hirschiläiseen valtakehykseen 

kuten seuraavassa luvussa tehdään. Kuitenkin perusproblematiikka säilyy ja tulee 

hyvin esille myös althusserilaisittain: sosiaalihuolto on uusintava instanssi, joka pyrkii 

synnyttämään itsenäisiä yksilöitä siis yksilöitä joiden pyrkimykset soveltuvat 

vallitsevaan ideologiaan eli saattaa yksilöt perustassa paikalleen kannattelemaan 

yhteiskuntaa. Estää massojen liikehdintä. 

Tämän järjestelmän lisäarvoksi tulee siis yhteiskunnan suotuisat 

olosuhteet yritystoiminnalle: vakaat poliittiset olosuhteet, työvoimareservi ja 

jatkuvuus. Sen tarkoituksena on säilyttää yhteiskunta rauha, estää perustaa 

romahtamasta. Modernimmin palvelut ovat investointeja toiminta kykyyn, terveyteen 

sosiaalisen ja inhimilliseen pääomaan ja päästävät hoivavastuussa olevia ihmisiä 

työmarkkinoille (Julkunen 2006, 162).  Tämän lisäksi se pitää marginaalit erillään 

omina tiiliryhminään, estää niiden yhteen liittymisen, uudenlaisen kilpailevan 

rakennelman muodostamisen ja varmistaa niiden perustassa sekä päällysrakenteessa 

kiinnipysymisen. 

                        Althusser määrittelee valtion luonteeltaan työväkeä riistäviksi 

valtiokoneistoiksi. Riistäviä valtiokoneistoja ovat armeija, vankilat, poliisi ja 

oikeuslaitos. Valtiovalta voidaan kuitenkin erottaa valtiokoneistoista. Edelleen 

sortavista valtiokoneistoista voidaan erottaa ideologiset valtiokoneistot. Ideologiset 

valtiokoneistot eroavat sortavista, sillä niitä on huomattavasti enemmän ja ne 

jakautuvat julkisen ja yksityisen alueelle. Niitä ovat mm. poliittiset puolueet, koulut, 

kirkot, ammattiliitot, media, kulttuurilaitokset ja jopa perhe. (Althusser 1984, 98 -

101.) Kuitenkin Althusser käyttää näistä nimitystä valtiokoneisto. Tätä hän perustelee 

sillä, että valtio on julkisen ja yksityisen erottelun erotus, joten myös �yksityiset 

valtiokoneistot� ovat juuri valtiokoneistoja (emt.101). 
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Ideologiset valtiokoneistot toimivat pääsääntöisesti ideologian keinoin ja 

sortavat sorron keinoin. Raja ei ole kuitenkaan jyrkkä, sillä puhtaita koneistoja ei ole, 

vaan raja täytyy vetää hallitsevan käytännön mukaan. (Emt, 102.) Althusserin mukaan 

kaikki ideologiset koneistot toimivat eroistaan huolimatta vallitsevan ideologian 

ehdoilla. Sortavat varmistavat hallitsevan ideologian toteutumisen omalla tavallaan. 

Voidaan siis todeta, että valtiokoneisto koostuu kahdesta osasta. (Emt, 104.) 

Sosiaalityön paikan hahmottamisessa valtiokoneistojen joukossa 

erityisen tärkeäksi nousee Althusserin marxilainen historiallinen pohdinta. Hän toteaa, 

että feodaalisena aikana merkittävimmän ideologisen valtiokoneiston muodosti kirkko 

ja sen rinnalla perhe. Perheen merkitykselle ideologisena valtiokoneistona ei hänen 

mukaansa nykyään (kapitalistisessa yhteiskunnassa) ole vastinetta. (emt. 107). 

Kuitenkin hän toteaa, että kirkon hallitsevana valtiokoneistona on korvannut koulutus. 

Sitten kenties edelleen epäilevästi hän toteaa: �Voisi jopa lisätä: koulun ja perheen 

muodostama pari on korvannut parin kirkko-perhe�(emt.109).     

Althusserin ensimmäiseen toteamukseen, ettei perheellä ole samanlaista 

vastinetta meidän yhteiskunnassamme, on helppo yhtyä.  Vaikka koulu kytkeytyy 

perheeseen nykyään kuin kirkko aikanaan (emt. 113), eivät ne yhdessä muodosta yhtä 

tiivistä yhteisöä. Tämä yhteenveto ole nyky-Suomessa riittävä, eikä se ollut sitä 

todennäköisesti 1960-luvun Ranskassakaan. Joukosta puuttuu yksi linkki: 

sosiaalihuolto. Tätä näkemystä voidaan perustella ainakin Suomen kontekstissa 

historiallisella narratiivilla. Meillä sosiaalityöntekijät tai aikaisemmin yläluokan 

vapaaehtoiset ja sosiaalihuoltajat / hoitajat nähtiin suorittamassa kutsumustyötä ns. 

yhteiskuntaäitiyttä. Tämä käsitys on jäänyt elämään ja se ilmenee edelleen alan 

naisvaltaisuudella, huonolla palkkauksella sekä työntekijöiden jaksamisen 

olettamisella. Valta voidaan nähdä valtaistavana, tästä esimerkkinä usein annetaan 

kasvatus (Lukes 2005, 84). Sosiaalityökin voidaan nähdä asiakasta voimaannuttavana 

(Jauhiainen 32). Valtaistava valta on kuitenkin valtaa. Tässä tapauksessa se siirtyy 

perheeltä yhteiskunnalle: kunnalliselle sosiaalityölle. Valta voidaan ja usein 

nähdäänkin muiden intressien palveluna. Sosiaali- ja terveysministeriön 

sosiaalihuollon ammatti- ja tehtävärakenteen kehittämisprojektin loppuraportin 

mukaan nuorta on syytä tukea, jos yhteistyö nuoren ja vanhempien välillä ei syystä tai 

toisesta suju ja sosiaalityöntekijä katsoo intervention hyödyttävän nuorta ja perhettä 

(Jauhiainen 2004, 30). Lukes huomauttaa, että lienee tarpeetonta todeta, että tällä 

tavoin valtaa yleensä määrittelevät ne jotka ovat vallassa. (Lukes 1986, 7.) 
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Sosiaalisektorilla on ennen koulun alkua yksilölle ja perheelle merkittävä 

rooli. Leena Eräsaaren mukaan julkisen vallan osuus lastenkasvatuksessa on 

lisääntynyt (Eräsaari 1991, 5). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa todetaan, 

että sosiaalipalvelujen ansiosta vanhemmat voivat valita lasten hoitojärjestelyt ja näin 

sekä osallistua työelämään että olla hyviä vanhempia (Sosiaaliturvan suunta 2005-

2006 2006, 41).  Nykyään sosiaalityö on ujutettu kouluun jo elimellisesti. Kouluissa 

työskentelee sosiaalityöntekijän koulutuksen saanut koulukuraattori. Koulukuraattorin 

lisäksi kasvatettavan arkeen liittyy alueellinen sosiaalitoimisto, mikäli sekä perhe että 

koulu ovat epäonnistuneet tehtävässään. Sosiaalihuolto osallistuu lapsen pitämiseen 

hallitsevan ideologian mukaisilla kasvatusurilla. Sosiaalityön voidaan siis katsoa 

olevan yksi tärkeimmistä ideologisista koneistoista koulun ja perheen rinnalla. 

Edelleen sosiaalityön merkityksen voidaan katsoa kasvavan, kun perheiden 

hajoaminen on arkipäiväistynyt. Yhä useammin vaaditaan sovittelijaa 

tapaamisoikeuksiin liittyen. Perhe ei enää syökään samasta jääkaapista ja se saattaa 

kokoontua eri paikoissa eri kokoonpanoilla. 

Sosiaalityön mielenkiintoisin aspekti on siinä, että se ulottaa 

konkreettisen toimintansa vielä oppivelvollisuuden ja täysi-ikäisyyden taakse, 

vauvaperheyksiköstä vanhustyöhön. Se täydentää perheen ja koulun työtä, mikäli ne 

epäonnistuvat. Sosiaalityöntekijät toimivat sekä perheiden ja koululaitoksen sisällä ja 

tukena että jatkaen niiden työtä täysi-ikäisyydessä. Julkisen vallan osuus varsinkin 

nuoren kasvatukseen on huomattava ammatti- ja opiskeluvalinnoissa sekä opintojen 

rahoituksessa (Eräsaari 1991, 5). Itse asiassa, sosiaalityö saattaa olla kahden 

sukupolven perheitä yhdistävä linkki. Toki sosiaalityössä on vahvana elementtinä 

myös �sortava� kurinpidollinen toiminta, mutta katson, että ensisijaisesti se toimii 

ideologisilla metodeilla. 

Althusserin tapa käsitellä yhteiskunnallisia instituutioita ideologisina 

koneistoina ei ajaudu samoihin ongelmiin kuin 1970 - 1980-lukujen saksalainen 

keskustelu. Leena Eräsaaren mukaan Blanke, Sachsse ja Stascheit näkevät 

ongelmallisesti julkisen vallan kasvun perheen ulosmittauksena ja tekevät 

kasvatuksen vallankäytöstä nollasummapelin (Eräsaari 1991,5). Tämän ongelman 

voimme välttää hahmottamalla sosiaalityö yhdeksi valtiokoneistoksi koulun ja kodin 

rinnalle. Althusserin mukaan kaikkien em. voidaan katsoa pyrkivän samaan 

päämäärään hallitsevan ideologian sisällä. Perhe ei ole siis välttämättä vastapooli 

julkisyhteisöille. Tästä näkökannasta seuraa luonnollisesti omat ongelmansa.   
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Edelleen lukija voi kysyä, mikä oikeuttaa nimittämään althusserilaisessa 

kehyksessä sosiaalityön ideologiseksi valtiokoneistoksi.  Mitä ideologialla siis 

tarkoitetaan? Sama kysymys on oikeutettu myös koulun ja perheen kohdalla. 

Voidaanko väittää, että niillä on jokin ideologia so. ne toteuttavat jotain ideologiaa. 

Althusserin mukaan ideologia ilmentää yksilöiden kuviteltua suhdetta olemassaolonsa 

todellisiin edellytyksiin. Marxilaisittain sanottuna ideologia ilmaisee yksilöiden 

kuvitteellisen suhteen tuotantosuhteisiin, joiden piirissä he elävät. (Althusser 1984, 

114-120.) Ideologia, jota useasti kutsutaan myös maailmankuvaksi, syntyy 

ideologisten valtiokoneistojen käytännöissä. Näin ollen tämä kuvitteellinen suhde 

todelliseen suhteeseen on aineellisesti olemassa. (Emt. 122.) Ideologia ilmenee 

yksilöiden toimintana kuitenkin siten, että ideologia on toissijainen käytäntöihin 

nähden. Ideologioita onkin olemassa vain subjektien kautta ja heitä varten. (Emt. 125-

126.) 

Althusser määrittää ideologioille funktion. Ideologia kutsuu yksilöt 

subjekteiksi. Meille on selvää, että olemme vapaita moraalisia subjekteja. Tätä 

itsestään selvyyttä emme voi olla tunnistamatta. Juuri se, että jokin asia tuntuu 

itsestään selvältä ja tunnistamme sen, on ideologian tehtävä. Tunnistaminen tapahtuu 

kutsumisen kautta, ideologia kutsuu meidät tunnistamaan subjektiutemme. 

Kutsuminen tapahtuu konkreettisesti jokapäiväisessä elämässä. Itse asiassa ideologian 

olemassaoloa ja yksilöiden kutsumista subjekteiksi ei voida laittaa ajalliseen 

järjestykseen vaan ne ovat yksi ja sama asia. (Emt, 128 - 130.)  

Ideologialla on vielä yksi merkittävä ominaisuus. Se ei koskaan kerro 

olevansa ideologia. Ideologialla ei ole ulkopuolta sen itsensä näkökulmasta. Se on 

kuitenkin olemassa vain ulkopuolelta: tieteestä ja todellisuudesta katsottuna. (emt. 

130.) Vaikka Althusser esittää taas asian marxilaisesti rinnastaen tieteen ja totuuden 

voidaan huomata itse asiassa, ettei hänen käsityksensä juurikaan poikkea diskurssin 

käsitteestä.  Althusserin näkemystä voitaisiin avata vertaamalla ideologiaa diskurssiin. 

Diskurrssia ei siitä itsestään käsin voi havaita muuta kuin sen omilla ehdoilla. 

Diskurssia ei myöskään siinä puhuvan perspektiivistä ole olemassa. On vain 

normaalia kielen käyttöä ja tilanteeseen sopivaa kommunikointia. Voitaisiin siis 

ajatella ideologian olevan tietynlainen puhunta, joka tekee asioista välttämättömiä ja 

itsestään selviä sen omilla säännöillä. Näitä itsestäänselvyyksiä ei siis voida rikkoa 

kuin diskurssin ulkopuolelta, sillä ne ovat tosia diskurssissa. Foucault�laisittain 

ideologiaan sisältyy aina elimellisesti valta, sillä se tuottaa tosiasioita.  
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Subjektiksi kutsuminen edellyttää ns. toisen subjektin. Uskonnollisissa 

ideologioissa tämä subjekti on Jumala. Jumala kutsuu yksilöitä ja juuri heitä 

tunnistamaan itsensä subjektiksi. Jumala tarvitsee subjekteja omiksi vääristyneiksi 

kuvikseen jotka piehtaroivat synnissä. Jumalan on myös tultava ihmiseksi, jotta hän 

selkeästi havainnollistaisi heille oikean tien. (Emt. 134-135.) Althusser käyttää 

esimerkkinään uskonnollista ideologiaa. Hänen esimerkkinsä taipuu helposti myös 

poliittiseen ideologiaan, kuten kommunismiin. Ideologia kutsuu yksilöitä 

tunnistamaan itsensä riistetyksi työväeksi, proletariaatiksi, subjektiksi. Toinen 

subjekti tehdään käsin kosketeltavaksi lenininkaltaisin hahmoin eikä parhainkaan 

subjekti  yllä hänen suorituksiinsa, mutta voi löytää oikean tien. Ideologia muuttuu 

ideologiaksi kun esim. riisto aletaan taistolaisten tapaan ottaa vapaasta tahdosta 

itsestäänselvyytenä siten, ettei sitä voida olla tunnistamatta. Althusserin sanoin: 

�Tapahtukoon niin. Amen. --- Olkoon niin. Amen (emt. 136).�  Ideologian määritelmä 

lähenee auktoriteetin määritelmää. Althusserlaisittain auktoriteetista voitaisiin 

joukkoilmiönä käyttää paremmin termiä ideologia kuin kontrolli. 

Esimerkkiä on hieman hankalampaa taivuttaa sosiaalityön piiriin, mutta 

ei kuitenkaan sen ongelmallisempaa kuin koulutuksen yhteyteen. Sosiaalityössä 

toisena subjektina voidaan nähdä tuottava itsenäinen kansalainen, joka ei tarvitse 

yhteiskunnan apua toimiakseen sen tukipilarina. Ideologia muuttuu ideologiaksi 

jälleen kun tämä on katsottu itsestään selväksi. A-talkissa 2000 �:n kansalaistuloa 

ajanut aktivisti, joka halusi ajatella ja tehdä musiikkia leimattiin hulluksi joka ei 

tunnista itsestäänselvyyksiä: �oikeita� töitä on tehtävä leipänsä eteen. Työ kuitenkin 

määräytyy taas ideologian kautta. Tuilla maata viljelevä tekee kovaa ja arvostettua 

työtä, kun taas toimeentulolla taiteileva lorvailee. 

Sosiaalityössä ylläpidetään siis tietynlaista ideologiaa, itsenäisistä 

omillaan toimeen tulevista yksilöistä ja tuen väliaikaisuudesta. Kuitenkin edellä 

olevan esimerkin tavoin, on yhteiskunnallisesti päätettävissä, mikä tuki on 

itsenäisyyttä ja mikä vallitsevan ideologian vastaista. Minkälainen työ on oikeanlaista 

työtä perustassa. Maanviljelijä on osa mitä vakainta muurausta. Myös ns. 

työhönkykenemättömien katsotaan olevan perustuksessa vakaasti paikoillaan. Sen 

sijaan vapaiden taiteiden harjoittajat, kirjailijat, muusikot, intellektuellit, dyykkarit 

ym. ei valtion instituutioissa toimivat tuottamattomat ja ideologisen valtiokoneiston 

omistamiseen ja kuluttamiseen sitoutumattomat ovat jo huomattavasti vaarallisempia. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan tätä näkökulmaa hieman tarkemmin.   
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9.3. Turvavaltio 

 

Sodan jälkeisessä Euroopassa hyvinvointivaltiolliset järjestelmät kehittyivät ja 

laajenivat. Suomessa tätä laajenemista jatkui aina 1990-luvun alun lamavuosiin asti. 

Hyvinvointivaltio ja sosiaaliturva sekä vakuutusjärjestelmä muuttivat 

yhteiskunnallista valtakenttää merkittävästi. Valtioihin kehitti ennennäkemättömän 

laajat, liberalistisen tradition vastaiset, kontrolli- ja holhousjärjestelmät. Näiden 

järjestelmien julkilausuttu funktio oli taata kaikille tasavertaiset elinmahdollisuudet, 

sosiaali- sekä terveyspalvelut ja vastata minimitoimeentulosta. Siinä missä nämä 

järjestelmät lisäsivät vapautta johonkin antamallaan aineellisella tuella, niiden 

voidaan katsoa riistäneen negatiivisen vapauden, vapauden jostakin ja pakottaneen 

yksilön yhteiskunnan kulutusmuottiin. Hirschin mukaan hyvinvointivaltiot muuttuvat 

turvavaltioiksi (Eräsaari 1985, 7). Tässä luvussa pohdin sosiaalityön valtaa Hirschin 

turvavaltiokäsitteen kautta. Hirschin ajattelussa on suoria yhteyksiä Althusserin 

pohdintoihin ja näiden kahden teoreetikon avulla saamme valaistua erään aspektin 

sosiaalityön vallasta ja sen funktiosta. 

Risto Eräsaaren tulkinnan mukaan Hirschin turvavaltio on 

jälkidemokraattisessa hyvinvointiyhteiskunnassa esiintyvä huippumoderniin 

teknologian käyttöön perustuva kansalaisten holhous- ja valvontajärjestelmä.  Se on 

aineellista hyvinvointia ylläpitävän ja ylläpidon edellyttämän kurinpidon eli 

tarkkailun ja valvonnan yhdistelmä. Edelleen hän jatkaa, että turvavaltion järjestelmän 

asettuminen on jotakin sellaista jota asiantuntijuuden tasolla ei tunneta. Perinteinen 

politiikan tutkimus ei siitä kerro, eikä parlamentaarinen ajattelutapa tai juridiikan 

keinot saa turvavaltiollisesta suojaverkosta otetta. (Eräsaari 1985, 1-3.) Tehtävä on 

siis haastava. Seuraavilla sivuilla pohditaan turvavaltion merkkien näkymistä 

sosiaalityön vallankäytössä suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Hirschin tutkimus perustuu Saksan liittotasavallan yhteiskunnalliseen 

kehitykseen, mutta hän toteaa, että samankaltaisia kehitystendenssejä on havaittavissa 

muissakin samankaltaisissa maissa (Hirsch 1985). Hänen kehittelemänsä teorian 

taustalla ovat samanlaiset yhteiskunnalliset muutokset kuin Suomessa on tapahtunut, 

joskin ne ovat tapahtuneet eri aikana ja eri intensiteetillä. Muutoksia ovat mm. 

maatalouden merkityksen väheneminen, teknologiateollisuuden merkityksen kasvu,  
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luokkaerojen hämärtyminen, alueellinen keskittyminen, rakennetyöllisyyden synty 

sekä työmarkkinoiden muutos (Hirsch 1985, 15-22). Nämä kaikki ovat tuttuja ilmiöitä 

myös Suomessa eivätkä vaatine sen tarkempaa erittelyä. 

Tuotannon rakennemuutoksista voidaan katsoa seuranneen sosiaalityön 

asemalle kaksi merkittävää ilmiötä. Ensinnäkin työmarkkinoiden toimintatavat ovat 

muuttuneet. Pääoman asema on vahvistunut maailmanmarkkinoilla, mistä seuraa sen 

kasvavat odotukset palkkapuolen joustavuuteen. (Hirsch 1985, 22.) Suomessa sama 

ilmiö oli nähtävissä esim. paperin lakossa. Palkkapuolella ei ole käytettävissä enää 

samanlaista sanelupolitiikkaa, sillä tuotantoa voidaan siirtää halvempien kustannusten 

maihin (joskin paperiteollisuus on edelleen jossain määrin riippuvainen 

materiaalistaan ja infrastruktuuristaan, joita ei ole halpaa kuljettaa maailman toiselle 

puolelle toisinkuin esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa). Pääoman rooli suhteessa 

valtioon on muuttunut muullakin tavoin. Valtion tehtäväksi on muodostunut luoda 

pääomalle lainsäädännöllinen, rahoituksellinen ja infrastruktuurinen perusta sekä 

hyväksyttävyys (emt, 24). Puhutaan innovaatioyliopistoista, luotetaan ammatilliseen 

korkeakoulutukseen, kevennetään fiskaalipolitiikan keinoin pääoma- ja 

yritysverotusta ja markkinoidaan kulutuksen merkityksestä. Nämä piirteet ovat 

kuuluneet varsin merkittävinä myös sosiaalidemokraattien lamanjälkeiseen 

politiikkaan.    

Toiseksi tästä seuraa joukkomittainen työvoimaintensiivisten 

työpaikkojen kato ja laajojen massojen dekvalifikaatio (ibid). Suomessa tämä kehitys 

sai näyttävät mittasuhteet vääristyneen Neuvostoliiton kaupan romahdettua sen 

hajoamisen myötä. Tuhannet suomalaiset mm. tekstiiliteollisuuden työntekijät jäivät 

työttömiksi kun �markkinatalouden realiteetit� tulivat selviksi Suomessa. Näille 

ihmisille ei enää löytynyt uusia töitä. He eivät yksinkertaisesti olleet enää päteviä 

uudessa tilanteessa. Laman myötä syntyi uutta rakennetyöttömyyttä, joka edelleenkin 

työvoimapulan aikana on nähtävissä lukuisien kansakoulutaustaisten keski-ikäisten 

pitkäaikaistyöttömien muodossa.  Suuri joukko ihmisiä jäi työttömäksi ja syrjäytyi. 

Syntyi uusi ja erilainen säätelyä kaipaavien joukko (ibid). 

On huomion arvoista että mm. Suomessa suurilta levottomuuksilta on 

vältytty eikä lamavuosien muutamien voimakkaiden joukkomielenosoituksien lisäksi 

ole suuria mellakoita aiheutunut. Tämä siitäkin huolimatta, että uuden talouskasvun 

aikana köyhyys on lisääntynyt, tuloerot kasvaneet sanalla sanoen, köyhät köyhtyneet 

(Lehtonen 2006). Heidän tulonsa eivät ole pysyneet elinkustannuksien nousun 
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mukana. Sosiaalisektorin vallankäyttö ja kontrollipolitiikka on ollut tässä mielessä 

onnistunutta. Tarkastelen seuraavaksi sosiaalisektorin vallankäyttöä hirschläisittäin.  

Sosiaalisektorin vallankäyttöä muokkaa kenties kaikista selvimmin sen 

ainainen resurssipula. Sosiaalihuolto ei kykene tarjoamaan ikinä täysin tyydyttävää 

elintasoa. Sosiaalihuolto pyrkii puuttumaan joukkojen syrjäytymiseen ilman, että sen 

varat riittäisivät likimainkaan takaamaan ongelmia aiheuttavien aineellisten 

edellytysten täyttämistä. Hirschin mukaan säästäväisyyden sosiaalityöstä tulee 

kontrolloivaa ja valvovaa byrokratiaa (emt, 31). Aineellisten resurssien rinnalle 

voidaan liittää psyykkiset resurssit. Suomessa sosiaalityön akateeminen tutkinto 

sisältää runsaasti terapeuttisia valmiuksia antavia elementtejä. Kuitenkin käytännön 

sosiaalityö pelkistyy kiireen ja resurssien puutteen takia rahan jakamiseksi jatkuvan 

niukkuuden vallitessa. Yksilöistä muodostuu, kuten Foucault kuvaili, tilastoyksiköitä, 

joita huolletaan heidän taloudellisen tilanteensa edellyttävän minimin perusteella. 

Muut sektorit, kuten koulutus, otetaan kriisiytyneen sosiaalihuollon tueksi (ibid). 

Suomi on tässä toiminnassa EU:n esimerkkimaa. Meillä koulutetaan työttömiä 

enemmän kuin missään muualla - jopa useaan kertaan (Lehtonen 2006). Näillä 

toimenpiteillä pyritään pitämään väestö aktiivisena. 

Hirschin mukaan sosiaalisektorin tehtäväksi tulee yksilöiden pitäminen 

tuotanto-uusintamiskehässä työläisinä ja kuluttajina (emt, 78). Tätä tehtävää voidaan 

kuvata myös syrjäytymisen estämisenä. Valtion on subventoitava yksilöitä, sillä 

täystyöllisyys on muodostunut lähes mahdottomaksi tavoitteeksi. Sosiaalihuollon 

avulla pyritään pitämään ihmiset mukana tässä kehässä. Sosiaalihuolto on myös 

köyhyyden estämistä. Köyhyys kuitenkin on suhteellista. Puhutaankin köyhyydestä 

tavarapaljouden keskellä. Valtion oma kulutukseen tähtäävä politiikka rakentaa 

tarpeita, joita on mahdoton tyydyttää. (Emt, 92-93.) Nykyinen kulttuuri vaatii yhä 

enemmän hyödykkeitä ihmiseltä, joka haluaa olla syrjäytymättä. Mikäli haluaa 

osallistua harrastukisiin, on ihmisellä oltava siihen tarvittavat välineet. Jos haluaa 

osallistua tupperwara kutsuille, niin sieltä on jotain ostettava. Matkustelusta on myös 

tullut merkittävä puheenaihe ja jopa itseisarvo. Ihmisiä, jotka eivät näe maailmaa, 

saatetaan pitää takapajuisina ja rajoittuneina. Sosiaalihuollon on pyrittävä täyttämään 

nämä syrjäytymisen riskit kuitenkaan siihen pystymättä, sillä sen resurssit ovat aina 

niukat. 

Sosiaalihuollon funktioksi muodostuu uusintamisen aineellisten 

edellytysten takaaminen, sekä osaltaan sopivien motivaatioiden luominen (ideologiset 
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koneistot). Sosiaaliapu ja kontrolli kietoutuvat toisiinsa. Myös eri instituutiot kuten 

poliisi, oikeustoimi ja oppivelvollisuus niveltyvät toisiinsa. (Hirsch 1985 84 - 85, vrt. 

Althusser). Sosiaalihuollon ammatti- ja tehtäväranteen loppuraportissa lipsahdetaan 

ironian puolelle ilmaistaessa asiakaslähtöisen sosiaalihuollon kielellä sama asia: 

�Sosiaaliohjan vastuulla on yhteistyö asiakkaan asioissa eri yhteistyökumppaneihin. 

Yhteistyö on aktiivisinta mm. poliisin ja vankiloiden kanssa (Jauhiainen 2004, 39)[.]�

 Tavallisen kansalaisen kohdalla tämä tarkoittaa vallan kasvua tiedon 

asymmetrian muodossa. Yksittäinen kansalainen ei tiedä, mitkä kaikki instanssit 

osallistuvat hänen asioidensa käsittelyyn, vaan joutuu luottamaan, että ne käsitellään 

kuten kuuluu. Yksittäinen henkilö ei kykene pitämään yhteyttä koko koneistoon. 

Tämä käy ilmi vaikkapa vanhuksen asioita hoidettaessa. Omainen joutuu instanssien 

viidakkoon, eikä kukaan ota kokonaisuudesta vastuuta, kuitenkin kaikki osapuolet 

vakuuttavat, että se ja se asia on jonkun vastuulla.  

Hirschin mukaan normalisointi tai sopeuttaminen ei perustu pelkkään 

ulkoiseen pakkoon vaan se perustuu avun antamisen muotoon (Hirsch 1985, 85). 

Sosiaaliavun rahamuotoiset suoritteet rakentavat sosiaalityöstä sellaisen kuin se on. 

Hirsch esittää, että rahamuotoisilla suoritteilla pyritään säilyttämään yksilöiden 

työvoimatavaroiden omistajuus sekä kulutuskyky. Hän esittää myös mielenkiintoisen 

väitteen, että avun oikeudellistammisella (oikeudeksi, josta voidaan esittää 

vaatimuksia) sekä avun valtiollistamisella valtio politisoi pääoman ja työväen välisen 

ristiriidan ja näin ollen vesittää sen. (Ibid) 

Lienee perusteltua väittää, että mikäli valtio ei tasaisi työmarkkinoita 

avustuksillaan, olisi sen alueella huomattavasti enemmän levottomuuksia. Hirschin 

mielestä valtionavun politisoiminen tarkoittaa siis valtion tietoista toimintaa pääoman 

puolesta. Politisoimalla hallitsevan ideologian keinoin asian se epäpolitisoi (tai 

tukahduttaa) eli poistaa agendalta kysymyksen pääoman ja työtätekevän väestön 

välisistä suhteista. Hänen mukaansa sosiaaliavustukset ovat siis avoimia avustuksia 

yritysmaailmalle. Avustuksilla valtio takaa yrityksille vakaat poliittiset ja 

yhteiskunnalliset olot, sekä työvoimareservin.  Valtio kantaa siis yrityksien ja 

työnantajien sijaan viimekätisen vastuun työntekijöistä, niin lomautetuista, 

irtisanotuista ja loppuun palaneista (tai -poltetuista katsontakannasta riippuen).  

Mikäli tarkastelemme kysymystä tiukasti uusvasemmistolaisesta 

perspektiivistä voimme todeta, että ilman apua eläminenkin olisi parempi kuin 

avunsaanti, sillä apu on juuri se, mikä peittää �kahleet� ja estää näkemästä oikeaa 
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riistoa. Apu on myös se tekijä, joka auttaa ylläpitämään illuusiota markkinatalouden 

voittamattomuudesta, näkymättömästä kädestä, joka välttämättä johtaa kaikkien 

etuun. Ilman sosiaalijärjestelmää olisi mahdollista, että vapaan markkinatalouden 

marginalisoiva vaikutus tulisi esiin taas pauperismin kaltaisena joukkoilmiönä ja 

nostaisi kansan vaatimaan vallankumousta.  

Hirsch kutsuu tätä ilmiötä passivoivaksi institutionalisoinniksi. 

Kansalaiset joutuvat käyttämään kaiken energiansa vaatimustensa esittämiseen ja 

perusteluun kasvottomalle byrokratialle. Normalisointi tapahtuu institutionalisoimalla 

käyttäytymismalleja ja hajottamalla samanlaisessa tilanteessa olevien joukot 

yksittäisiksi avunhakijoiksi, yksilöimällä joukko. (Emt, 85.) Näin päädytään kurin 

perusolemukseen. Ongelma on todellinen myös nykysuomessa. Hyvinvointi- ja 

palvelukyselyssä selvisi, että tiedotusongelmien lisäksi kuntien sosiaalipalveluita 

tulisi kehittää sosiaalipalveluiden saamisen nopeuttamisella (n. 2/3 kansalaisista) ja 

toimeentulotuen myöntämisen nopeuttamisella (½ kansalaisista) (Muuri 2006, 220). 

45 % sosiaalitoimen kanssa asioinneista oli sitä mieltä, että asiainhoito oli 

monimutkaista tai työlästä. Sen sijaan 58 % mukaan kohtelu oli joustavaa ja 

kohteliasta. Ainoastaan 21 % (mikä tietenkin on edelleen huomattava määrä) piti 

palvelua joustamattomana tai epäkohteliaana. (Emt, 225.) Suurin ongelma ja näkyvän 

vallankäytön tapa näyttääkin olevan juuri passivoiva institutionalisointi, jonka 

tehokkaana osana voi toimia ystävällinen palvelu.    

Samaan ilmiöön viittaa se, että yksi keskeisiä sosiaalihuollon 

asiakkaaksi hakeutumisen syitä on ensisijaisten etuuksien riittämättömyys. Eläkkeet, 

äitiys- ja sairaspäivärahat saattavat olla toimeentulotukea pienempiä, jolloin 

toimeentulotuesta muodostuu välttämätön jokapäiväisen toimeentulon lähde 

(Jauhiainen 2004, 24). Usein sosiaalitoimiston asiakkaaksi saattaa joutua myös 

esimerkiksi sairaspäivärahapäätöstä odottava matalapalkkainen. Toimeentulotuki on 

maksettava takaisin takautuvasti saaduista sairas- ym. päivärahoista, jolloin kierre on 

usein valmis. Tästä syystä työelämästä tippuneet tulevat riippuvaisiksi valtion ja 

kuntien tuki(/kontrolli)koneistoista. 

 

Kahdeksannen johtolangan Sosiaalityön valtaan muodostaa uusvasemmistolainen 

valta- ja yhteiskuntateoria. Niiden lähtökohtana on yhteiskuntatilanteen 

kriisiytyminen ja sen luoma jännite. Althusserilaisittain sosiaalityö voidaan nähdä 

yhtenä ideologisena valtiokoneistona. Se täydentää perheen ja koulun sosialisaatiota. 
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Ideologisen valtiokoneiston tarkoituksena on uusintaa työvoimaa ja pitää työvoima 

tukevasti kiinni perustassa. Se opettaa kansalaiset tunnistamaan yhteiskunnallisen 

järjestyksen vapaasta tahdosta itsestään selvyytenä, jolloin vallan neljännet kasvot 

toteutuvat. Sosiaalityö toimii ilman välitöntä rahallista lisäarvoa, välillisesti tuottaen 

suotuisat olosuhteet kapitalistiselle yritystoiminnalle ja ylläpitäen kapitalistista 

ideologiaa. Sosiaalityö tukee yksilön yhteiskunnallista kasvua tarvittaessa vauvasta 

vaariin.  

Hirschin teoriassa sosiaalityö nähdään osana valtion pääoman ja työväen 

välisen ristiriidan vesittämistä. Politisoimalla ristiriidan valtio vesittää sen poliittiseksi 

ei rakenteelliseksi kysymykseksi. Rahallisella tuella pyritään säilyttämään työvoiman 

yhteenkuuluvuus, omistajuus ja kulutusvoima, riistäjiin. Hirschin mukaan 

sosiaaliavustukset ovat avoimia avustuksia yritysmaailmalle. Niillä valtio kantaa 

viimekätisen vastuun työvoimasta yritysten sijaan. Sosiaalityön (ja 

työvoimaviranomaisten sekä Kelan) merkittävä vallankäytön väline on rahallisen tuen 

lisäksi passivoiva institutionalismi.  Erilaisilla tukien hakumenettelyillä yhteiskunta 

pitää yksilöitä kontrollissaan. Hakumenettelyt ovat aikaavieviä, rasittavia ja vaativat 

tarkkuutta. Niiden avulla yksilöidään jokainen samassakin tilanteessa oleva hakija. 

Luhmannin mukaan uusvasemmistolaiset teoriat eivät ole selitysvoimaisia. 

 

9.4. Systeeminäkökulma muuttuvaan hyvinvointivaltioon 

 

Aikaisemmassa tarkastelussa keskityimme sosiaalityön valtaan strukturaaliteorioiden 

valossa. Vaikka näiden 1960 - 80 -lukujen teorioilla voidaan valottaa sosiaalityön 

vallan luonnetta sekä sen tiettyjä ominaisuuksia, ne hautaavat alleen rakenteista 

joitain merkittäviä tekijöitä. Ne yksinkertaistavat koneistot perustumaan dikotomialle 

päällysrakenteesta ja perustasta. Niiden kantava voima on kapitalistisen riiston oletus. 

Ilman kapitalististen porvareiden riistävää luokkaa ja yhteistä perustaa tukahduttavaa 

aatetta teoriat valuvat sormien välistä kuin hiekka. Ne vaativat taustaoletuksikseen 

tämän lisäksi marxilaisen historiakäsityksen. Luhmann toteaa tylysti, että ne antavat 

naurettavan yksinkertaistetun pohjan keskustelulle (Luhmann 1990, 29). Silti ne 

herättävät edelleen jonkin verran keskustelua, ja kuten edellä on nähty toimivat yhä 

purevina vallan tarkastelun näkökulmina. 

Niklas Luhmann on kenties tunnetuin nykyisistä systeemiteoreetikoista. 

Ajattelussaan hän seuraa Parsonsin viitoittamalla tietä. Parsons otti ensiaskeleet 



 

 138

määritellessään yhteiskunnan alajärjestelmiä (Parsons 1986, 138). Hän irtautui 

selkeästi yksiselitteisestä hierarkkisesta yhteiskunta käsityksestä.   Luhmann 

määrittelee hyvinvointivaltion keskeiseksi ominaisuudeksi sen, ettei sillä ole huippua 

tai keskustaa (Luhmann 1990,16, 30). Risto Eräsaari muotoilee saman toteamalla, 

ettei yhteiskunnalla ole enää selkeää huippua tai keskustaa, johon voisi tarttua ja 

ravistella sitä (Eräsaari 2002, 12). Toisin kuin hierarkkisessa yhteiskunnassa, jossa 

kaikki valta oli viime kädessä jollakulla tai ainakin jäljitettävissä, ei 

hyvinvointivaltiossa ole selkeää vallan keskusta, jonka vallan väärinkäyttöä voisi 

paheksua ja josta muodostuisi uhka sille itselleen. Tilanteet muuttuvat niin nopeasti, 

että on olemassa vaara, ettei väärinkäytöksiä tai rakenteiden muutoksia enää huomata.  

(Luhmann 1990, 42-44).  

Aikaisemmissa yhteiskunnissa, jotka perustuivat hallitsijan ja alamaisen 

erottelulle, käskysuhteet olivat selkeitä ja muodostivat autoritaarisen ketjun. (Emt, 

46.) Tällaista kaksinapaista erottelua ei Luhmann kuitenkaan enää näe vaan 

yhteiskunta on rakentunut kolminapaiselle erottelulle: politiikka, hallinto ja kansa 

(public). Nämä kaikki ovat riippuvaisia toisistaan ja niiden hierarkiaketjut ovat 

sulautuneet toisiinsa. Kansa valitsee edustajansa eduskunta säätää lait ja hallitus 

asettaa hallinnon prioriteetit. Hallinto puolestaan vaikuttaa kansaan, joka taasen 

valitsee edustajansa hallinnon käytöksen mukaan. (Emt, 46-48.) Valtakeskustelun 

muoto vaihtuu hierarkkisesta sykliseksi. Kontrolli muuttaa myös muotoaan 

kontrolloijan kontrolli on systeemi itsessään. Jokainen hallinnon virkamies on jonkin 

alajärjestelmän jäsen. Tämä alajärjestelmä on kolminapaisessa erottelussa sidottu 

ainakin kahteen muuhun alajärjestelmään: sille panoksia syöttävään ja siltä tuloksia 

vastaanottavaan. (Emt, 50.) 

Luhmannin mukaan modernin yhteiskunnan piirteenomainen ominaisuus 

on funktionaalinen erikoistuminen. Erikoistuneet yksiköt muodostavat järjestelmän 

alajärjestelmiä ja ovat sidoksissa toisiinsa. (Emt, 15.) Hyvinvointivaltion järjestelmät 

ovat itseensä viittaavia. Päätökset ja toiminnot järjestelmässä voivat perustua vain 

järjestelmän omille päätöksille ja käytänteille, jolloin itseviittaavuudesta tulee 

toiminnan ehto. (Emt, 40.) Itse hyvinvointivaltion käsite on tautologinen. 

Hyvinvointivaltion tavoite on hyvinvointi ja siihen pyritään lisäämällä hyvinvointia, 

jotta ihmiset voisivat paremmin. (Emt, 42.) Itse asiassa hyvinvointivaltion järjestelmät 

legitimoivat itsensä, eikä legitimitaatio voi olla kuin itselegitimitointia. Kaikki 

toiminnot järjestelmässä saavuttavat hyväksyttävyyden, sillä ne ovat mahdollistuneet 
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muiden samassa järjestelmässä tehtyjen päätösten avulla. (Emt, 19.) Tästä seuraa 

ongelma johon hyvinvointivaltio on ajautunut:  
 
Vaikka tiedetään, etteivät yhteiskunnan elinolosuhteet voi parantua rajattomasti vuodesta 
toiseen, odotetaan kunnes kassat todellakin tyhjenevät ennen kuin tunnustetaan rajoitusten 
välttämättömyys. (Luhmann 1995, 111.)  

 

Sosiaalityöntekijän valta-asemaan voimme itseviittaavuuden katsoa 

vaikuttavan merkittävästi. Käyttäessään valtaansa virkamiehenä hän samalla legitimoi 

uusia päätöksiä ja muodostaa ennakkopäätöksiä. Kun valtaa ei enää kyetä 

hahmottamaan hierarkkisesti, on sitä huomattavasti vaikeampaa jäljittää. Samalla 

sosiaalityöntekijää ei voida, hallitsijan tavoin, enää saattaa vastuuseen huonosta 

vallankäytöstä. Keskustelussa voidaan vallankäyttö aina palauttaa äänestäjiin tai 

huonoon poliittiseen päätöksentekoon. Voidaan vedota kontrollin kontrolliin eli 

järjestelmään itseensä: alajärjestelmien rajapintoihin panoksiin ja tuotoksiin. 

Luhmannin mallissa päästää kehämäisiin päättelyihin, jotka ovat ongelmallisia, mikäli 

panokset eivät vaikuta tuotoksiin.  Sosiaalityöntekijän työssä voidaan vedota 

resurssien puutteeseen tai verrata tuotoksia panoksiin ja alentaa laatuvaatimuksia. 

Lopulta voidaan aina todeta: mikäli tuotokset eivät miellytä tulee muutosta hakea 

seuraavissa vaaleissa tai lisäämällä resursseja.   

Resurssit (means) nousevat merkittävään asemaan valtakeskustelussakin. 

Luhmannin mukaan merkittävimpiä resursseja ovat raha ja lait. Luhmann kutsuu 

rahaa ja lakeja myös medioiksi. Niiden avulla poliittisesta järjestelmästä käsin 

voidaan saada aikaan poliittisia lopputuloksia. (Luhmann 1990, 82.) Näin ollen raha ja 

lait ovat erityisen merkittäviä myös sosiaalityölle. Ne ohjaavat sosiaalityötä 

toteuttamaan poliittisen päätöksenteon päämäärinä. Rahalla ja lailla säädetään niitä 

rakenteita, jotka muodostavat sosiaalityöntekijän viitekehyksen. Tämä kaksikko 

muodostaa siis sen panoksen, joka ohjaa sosiaalityötä. Mielenkiintoisinta on se, että 

ainoa asia jota rahan ja lainsäädännön avulla ei voida saavuttaa, on ihmisten itsensä 

muuttaminen. Juuri se mihin sosiaalityössä pyritään. Kuitenkin kaikki alan 

ammatillinen työ on riippuvaista rahasta ja lainsäädännöstä, mutta niillä ei voida taata 

sen tulosta.  
 
To be sure, all professional activities within this domain depend on law and money. But 
their cannot be guaranteed by these conditions32(Emt, 84). 

                                                
32 � Tällä alalla kaikki ammatilliset aktiviteetit ovat riippuvaisia laista ja rahasta, mutta niitä ei voida 
taata niillä.� (suomennos oma) 
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Byrokratian suurin ongelma juuri sosiaalialalla on se, että sen tehtävät ovat sellaisia, 

ettei niitä läheskään aina voida ratkaista rahalla tai säädöksillä (emt, 92).  Seuraavissa 

luvuissa käsitellään toista mahdollista lähestymistapaa trendibyrokratiaan: 

uusliberalismin ja sen tuomia uusia teoreettisia malleja ja niiden 

yhteiskuntatieteellisiä tulkintoja. 

 

Yhdeksännen johtolangan sosiaalityön valtaan  saamme systeemiteoriasta. 

Luhmannin mukaan strukturaaliteoriat tarjoavat naurettavan yksinkertaistetun kuvan 

yhteiskuntarakenteesta. Systeemiteoria perustuu panos tuotos-malliin. Yhteiskunnan 

valta rakenteesta muodostuu syklinen hierarkkisen sijaan. Yhteiskunnassa ei ole enää 

selkeää valtakeskittymää, jota vastaan voisi hyökätä. Yhteiskunta rakentuu 

kolminapaiselle erottelulle: politiikka, hallinto ja kansa. Nämä kaikki ovat panos-

tuotossuhteessa keskenään. Hallintoa vastaan ei kansa voi rationaalisesti nousta sillä 

hallinto on riippuvainen politiikasta, joka määrittää sen resurssit. Edustuksellinen 

poliittinen järjestelmä on taas riippuvainen kansasta.  Valta hahmottuu vastuun kautta 

ja vastuu karkaa sosiaalityöltä syklisesti valtuustolle ja eduskunnalle ja tätä kautta 

kansalla itselleen.  

Yhteiskunnan panokset ja tuotokset (resurssit) ovat rahaa ja lakeja. 

Sosiaalityössä näillä resursseilla ei tuloksia voida taata. Se voi perustella oman 

toimintansa puutteellisuutta resurssien puutteella. Näillä resursseilla ei kuitenkaan 

voida sen toiminnan menestyksellisyyttä varmistaa. Juuri tämä mahdollistaa 

hyvinvointivaltion loputtoman kasvun. Sosiaalityöstä muodostuu erikoistunut 

funktionaalinen itseensäviittaava alajärjestelmä. Resurssien puitteissa järjestelmä 

legitimoi oman toimintansa. Se perustaa toimintansa aikaisempaan toimintaansa ja 

ennakkopäätöksiin. Kun hyvinvointivaltio on kohdannut laajenemisensa rajat, näyttää 

siltä, että yhteiskunnan tärkeimmäksi alajärjestelmäksi tai jopa niitä koossapitäväksi 

systeemiksi muodostuu talous. 
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10. Talouden aikakausi: kohti uutta julkishallintoa 

 
�Sosiologit kesyttävät muutosta kysyen �How safe is safe enough?�, kun taas 

ekonomistit - mahdollisuuksien ja ajan hallintaa hyväksikäyttäen - ehkä pikemminkin kysyvät �How 
unsafe is safe enough?� (Eräsaari 1996, 36).�  
 

10.1. Uusliberalismi  

 
�Kun taloutta tähdennetään, jää sosiaalinen puoli syrjään.� (Wilding 1995,64) 

 

Uusliberalismi on laaja termi, jota käytetään monessa yhteydessä. Joskus siihen 

yhdistetään kaikki maailman pahuudet ja epäoikeudenmukaisuudet, joskus se taas 

nähdään oikeana tienä kohti tehokkaasti toimivia maailmanmarkkinoita ja yhteistä 

(materiaalista) hyvää. Puhuttaessa sosiaalityöstä suomalaisessa vallan kontekstissa 

lienee viisasta määritellä uusliberalismia hieman tarkemmin. Tämä jo siitäkin syystä, 

etteivät kaikki (varsinkin amerikkalaisessa kriittisessä) yhteiskuntatutkimuksessa 

uusliberalismiin liitetyt ilmiöt ole merkittäviä, eivätkä edes todellisia, meidän 

yhteiskunnassamme. �Amerikkalaistumisesta huolimatta Eurooppa ja Suomi eivät ole 

Yhdysvallat (Julkunen 2006, 140).�  

Uusliberalismin ja siihen oleellisesti liittyvien ilmiöiden hahmottaminen 

on välttämätöntä myös sosiaalipoliittisen keskustelun yhteydessä. Selvää on, että 

alalla vallitsee uusi ajattelutapa. Se ei ole kuitenkaan vakiintunut; ei ole olemassa 

Kuusen 1960-luvun sosiaalipolitiikkaa vastaavaa tätä aikaa kuvaavaa yleisteosta. 

Aikamme sosiaalipolitiikalle on kuitenkin tyypillistä ainakin: rakenteiden 

markkinavetoinen uudistaminen, jakopolitiikasta luopuminen ja 

kannustavuuskeskustelu. (Kortteinen & Elovainio 2006, 331.) Uudet tuulet puhaltavat 

myös sosiaalisektorilla.  

Erään äärilaidan tulkinnan uusliberalismista antaa kanadalaisen 

McMaster yliopiston professori H.A. Girouks (2004) teoksessaan jonka nimikin on jo 

varsin tyhjentävä: � The Terror of Neoliberalism�.  Hänen mukaansa uusliberalismin 

myötä USA:ssa kaikki on joko myytävänä tai tuottamassa voittoa. Kansalaisuus on 

muuttunut konsumerismiksi, jossa sosiaalinen elämä on muutaman yksityisen tahon 

kontrollissa. Näiden tahojen ainoa tarkoitus on maksimoida voittojaan. ( Emt, XIII-

XVII.) Tämä ei vielä meistäkään tunnu aivan kaukaa haetulta, joskin liioitellulta.  

Girouxin mukaan uusliberalismin toinen merkittävin ilmenemismuoto on militarismi 
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(emt, XVII, 2). Tämä on suomalaisittain merkityksettömämpi ilmiö. Se on mielestäni 

hieman vieras myös uusliberalismille, muulloin kuin silloin, kun sitä käytetään 

synonyymina republikaanien hallinnon toimista. Kenties tunnetuin Yhdysvaltain 

konservatiivisen hallinnon kriitikko on amerikkalaisen yhteiskuntakeskustelun 

kriitikko, MIT:n professori, Noam Chomsky.  

Chomsky ja Giroux pitävät kolmantena uusliberalismin 

merkittävimpänä piirteenä globalisaatiota. Uusliberalismi leviää käytänteissä yli ja ohi 

valtion rajojen ja ulottuu globaalista maailmantalousjärjestelmästä paikallisiin 

talousjärjestelmiin ja heijastelee itseään molemmilla tasoilla poliittisesti mm. Bretton 

Woods organisaatioiden toiminnassa tai paikallisissa hallintouudistuksissa (Chomsky, 

10,92, Giroux, 59). Cohmskyn näkemys uusliberalismin seurauksista on selkeä: 

�Uusliberaalit opit oltakoon niistä sitten muutoin mitä mieltä tahansa heikentävät 

koulutusta, terveydenhuoltoa, lisäävät epätasa-arvoa ja vähentävät työntekijöiden 

osuutta tuloista (Chomsky 2000, 24). �  

Kriittisesti yhteiskunnallisiin asioihin suhtautuva ei voi ohittaa 

uusliberalismia pelkällä olankohautuksella tai taloudellisina välttämättömyyksinä. 

Maailma on muutoksen tilassa (niin kuin aina ennenkin). Juuri talouden painoarvon 

lisääntyminen poliittisen kustannuksella on ollut merkittävää. Girouxin muuten varsin 

populistisen, sivistyneestä Kanadasta rajantakaisille punaniskoille naureskelevan 

kirjan pääargumentti on helposti allekirjoitettavissa. Hänen mukaansa uusliberalismi 

ei ole neutraali, tekninen ja ekonominen diskurssi, jota voidaan mitata 

erehtymättömän matemaattisen tieteen avulla, ja joka on tässä mielessä historiatonta 

(Giroux 2004, XXII).  

Taloudellisista kysymyksistä on tullut entistäkin tärkeämpiä ja ne ovat 

alkaneet syödä poliittista tilaa. Tätä kehitystä on nopeuttanut globalisaatio ja se 

itsessään ruokkii globalisaatiota. Tässä tutkielmassa emme pureudu globalisaatioon 

muutoin kuin siinä määrin missä voidaan katsoa, että globaaleilla muutoksilla on 

suoranainen vaikutus lokaaleihin muutoksiin.  Teivo Teivaisen mukaan ekonomismin 

politiikka, joka hänen mielestään on synonyymi talouden neutraliteetin politiikalle, on 

usein transnationaalista ja muodostaa globalisaation merkittävän osan. Nämä globaalit 

muutokset on nähtävissä kaikissa länsimaisissa maissa sekä kaikkialla missä 

maailman suurilla talousjärjestöillä on jalansijaa.(Teivainen 2002, 3-17.) 

Uusliberalisoitumisen tutkimuksessa ei ole kiinnitetty riittävästi 

huomiota sen merkittävimpään ominaisuuteen: poliittisen ja taloudellisen rajan 
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konstituointiin (emt, 5). Tällä on merkittäviä seurauksia demokratian kannalta. 

Sosiaaliset prosessit, joita aikaisemmin on käsitelty ei-taloudellisin termein, ovat 

siirtyneet taloudellisen alueelle ja näin ne ovat irtautuneet demokraattisesta 

kontrollista (emt, 2). Tällainen kehitys on entistä yleisempää myös aikaisemmin 

selvästi (sosiaali-)poliittisina pidettyjen sosiaali- ja terveyden huollon alueilla 

(Julkunen 2006, 89). Juuri tämän vuoksi emme voi välttää tätä keskustelua 

sosiaalityön vallan yhteydessä. Sillä kuten tulemme näkemään, on kehityksellä 

huomattava merkitys sosiaalityön valtaan vastuun uuden jakautumisen kautta. Se 

muuttaa myös vallan luonnetta ja keinoja sekä siirtää valtaa kielipelistä toiseen. 

Teivainen kuvaa muutosta seuraavan kaavakuvan avulla:  

Tilanne 1.  

 
 

 

Tilanne 2. 

 
 

(Teivainen 2002, 4.) 

 

Kaava kuva on laadittu Perun 1990- luvun tilannetta silmällä pitäen, 

mutta sen voidaan katsoa olevan pätevä yleisemminkin. Kansallinen taloudellinen 

alue kasvaa poliittisen kustannuksella, kun yhä useampia yhteiskunnan prosesseja 
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siirretään taloudellisten mekanismien alaisuuteen. Globalisaation myötä kansallisen ja 

kansainvälisen talouden raja häipyy tai ainakin häilyy. Tämä on seurausta 

vapaakauppaliitoista, -sopimuksista sekä kansainvälisestä yritystoiminnasta ja  

talousorganisaatioista. (Emt, 1-4.) Kehitys ulottuu myös sosiaalipolitiikkaan. Sosiaali- 

ja terveysministeriön ennusteen mukaan kymmenen vuoden kuluttua kansainväliset 

sopimukset tulevat vaikuttamaan entistä enemmän kansalliseen politiikkaan (Soaali- 

ja terveys...2006, 6).    

Suomessa edellä mainittu kehitys sai reilusti tuulta siipiensä alle laman 

jälkimainingeissa. Sille hedelmällistä maata muokkasi poliittisen ja taloudellisen 

eliitin tulkinnat laman syistä. Juhana Vartiainen tiivistää ne seuraavalla tavalla: 

 
Poliittinen eliitti tulkitsi laman vanhan sairaan maailman välttämättömäksi 
kuolinkouristukseksi, jonka tehtävä oli antaa tietä uudelle terveemmälle ja 
markkinavetoisemmalle pelisäännöstölle. Uudessa maailmassa talous on epäpolitisoitunut 
ja vanha tehottomuus korjattu uudella tehokkuudella (sit. Eräsaari 2004). 

 

Vartiaisen näkemys on yksinkertaistettu, mutta se tuo hyvin esille muutaman 

merkittävän aikaamme leimaavan tendenssin: markkinoiden näkemisen �terveenä 

oikeaoppisuutena� (vrt. Washingtonin konsensus) sekä talouden neutraliteetin leiman. 

Itse asiassa Teivainen määrittelee taloudellisen liberalismin, liberaalin 

oikeaoppisuuden ja uusliberalismin synonyymeiksi (Teivainen 2004, 26). Juuri tätä 

tarkoitetaan uusliberalismilla myös tässä tutkielmassa. 

Teivaisen mukaan pitkän kehityskulun tuloksena Smithin 

näkymättömästä kädestä ja intressien harmoniasta on siirrytty askelia eteenpäin. 

Poliittisen taloustieteen etuliike on tippunut pois ja metodi on vaihtunut puhtaasti 

matemaattiseksi. (Emt, 24 -25.) Tällä on suuri vaikutus vastuukäsityksien 

muodostumiseen. Poliittinen vastuu muuttuu tilivelvollisuudeksi (Julkunen, 2006 

185).  Se korvautuuko sosiaalipolitiikkaa esimerkiksi hyvinvointitaloudella jää 

nähtäväksi. Koulutuksessa tämä suuntaus on jo nähtävissä. Tampereen yliopisto 

järjestää yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa hyvinvointipalvelujen 

järjestämisen maisteriohjelmaa (YTM) ja hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen 

maisteriohjelmaa (KTM) (Tampereen yliopisto [www-dokumnetti]).   

Uusliberalistisella kehityksellä on merkittävä vaikutus demokratiaan. 

Teivaisen mukaan tämä vaikutus on yhtä merkittävä kuin aikoinaan monarkioiden 

säätely perustuslaeilla so. monarkioiden demokratisointi. Tällä kertaa vaikutus vain 

on käänteinen. Hän kutsuukin kehitystä demokratian monarkisoinniksi. (Teivainen 
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2002, 172 - 179.) Visio on seuraavanlainen: Suurin osa yhteiskunnallisten asioiden 

hoidosta siirretään poliittisilta- taloudellisteknisille elimille. Tällöin on mahdollista, 

että demokraattisesti valituille poliittisille instituutioille jää ainoastaan seremoniaalisia 

tehtäviä, kuten nykyisille monarkeille (emt, 178). Tällaisia tehtäviä voisi olla mm. 

budjetin hyväksyminen ja allokointien vahvistaminen, ilman todellista vaikutusta 

niiden sisältöihin. Tilinpitovastuullinen olisi vastuussa itse rahojen käytöstä. Se, että 

ne riittävät, tai paremminkin että ne käytetään tehokkaasti, olisi demokraattisen 

elimen valvottavissa, tosin taloudellisteknisten elinten kielellä. 

 

10.2. Uusliberalismin vaikutuksista 

10.2.1. Diskurssi 

 

Kieli ei ainoastaan kuvaa, vaan myös muokkaa ja luo maailmaa. Todellisuus jäsentyy 

siis kielen tavoin. Se ei ole pysyvää, vaan muuttuu alati kielen muuttuessa. Ilmiöt ovat 

siis tuotettuja ja ylläpidettyjä eivätkä essentiallisia. (Honkasalo 2000, 53-54). 

Absoluuttisten, objektiivisten totuuksien saavuttaminen nähdäänkin mahdottomana. 

Usein asioiden objektivisiointiin liittyy vallankäyttöä. Foucault on kirjoittanut 

maailman rakentumisen sosiaalisesta luonteesta. Hänen mukaansa diskurssit33 ovat 

tiedon sosiaalisen, historiallisen ja kulttuurisen tuottamisen vipusimia (emt, 56). 

Yksi aikamme merkittävimpiä muutoksia on ollut taloudellisen 

diskurssin voimakas laajeneminen. Tämä koskee myös sosiaalisektoria. Sosiaalisen 

alue on kutistumassa taloudellisen kustannuksella. Diskurssin vaihtumisella on monia 

seurannaisvaikutuksia.  Diskurssit muotoutuvat käytänteissä. Niinpä 

uusliberaalidiskurssi muokkaa käytänteitä ja käytänteet taas diskurssia. Selkeää 

kausaalisuhdetta on mahdotonta hahmottaa. Emme voi olla varmoja, milloin 

taloudellinen diskurssi muodostuu käytänteiden myötä ja milloin käytänteet 

taloudellisen diskurssin myötä. Kyseessä on ikuinen munakanatyypin kysymys. Jo 

Rousseau pohti vastausta yhteiskunnan ja kielen suhteisiin ja totesi, ettei kumpikaan 

tule toimeen ilman toista (Wokler 1995, 37). Näyttää kuitenkin siltä, että jo olemassa 

oleva �valmis� transnationaalinen diskurssi muokkaa voimakkaasti käytänteitä. 

                                                
33 Foucault�n mukaan diskurssit ovat vakiintuneita, ajallisesti pitkäkestoisia merkityssuhteiden, puheen, 
kielen, tekstien ja vallan muodostamia systeemejä. Ne ovat myös suhteellisen eheitä ja 
säännönmukaisia, ja rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista 
todellisuutta. (Honkasalo 2000, 56) 
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Kuitenkin samoin kuin vallan kohdalla voimme todeta diskurssien aina loppujen 

lopuksi palaavan toimijoihin.  

Mikäli sosiaalialan toimintaa aletaan mitata taloudellisin mittarein ja sen 

päämääriksi otetaan,  julkisesta sanasta niin kovin tutut taloudellisuus (economy), 

tehokkuus (efficiency) ja vaikuttavuus (efectiveness), joita Juhilan (2006) mukaan 

kutsutaan 3E:ksi, on näille taloudellisille suureille on kehitettävä sosiaalihuoltoon 

soveltuvat  mittarit. Ainoana ongelmana on, että sosiaalityön tulokset ovat äärettömän 

vaikeasti mitattavissa so. käännettävissä numeroiksi. Osasta sosiaalihuollon 

asiakkaista tulee tehokkuuden kannalta huonoja asiakkaita (hitaasti integroituvat) tai 

vaikuttavuutta heikentäviä tilastoyksiköitä (rapajuopot) tai taloudellisesti 

kannattamattomia (vammainen jonka itsenäisesti kaupassa käynti vaatii kalliimmat 

laitteet kuin hänelle kaupassa käynti).  

Esimerkiksi päihdehuollon palvelut varsinkin pienemmissä kunnissa 

ostetaan varsin yleisesti. Palvelut sijaitsevat usein kaukana asiakkaasta ja kynnys 

niiden käyttämiseen on suuri. Kunnissa onkin muodostunut päihdehuollon 

erityispalveluista syrjäytynyt ryhmä. Tämä ryhmä jää usein sosiaalitoimistojen 

asiakkaiksi. Sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijät kokevat, ettei heillä ole välineitä 

näiden asiakkaiden tukemiseen. He kokevat päihdekäyttäjät usein hankaliksi ja 

vaaralliseksi asiakasryhmäksi. (Jauhiainen 2004, 37.) Päihde- ja mielenterveystyön 

asiakkaat ovat sosiaalityöntekijöiden mielestä laiminlyötyjä. Laiminlyöjänä nähdään 

resurssien puute. (Konstikas...2005, 57.) Ei olisi ihme, mikäli nämä 

sosiaalipalveluistakin syrjäytyneet asiakkaat jäisivät entistäkin heikommalle pohjalle, 

jos heidän parantumattomuus vaikuttaisi vielä sosiaalityöntekijän ja sosiaalitoimiston 

(tulosyksikön) tehokkuuteen ja tuottavuuteen.     

Talousdiskurssille ominaista on neutraalisuus. Taloudelliset faktat ja 

kustannustehokkuuden välttämättömyydet peittävät alleen muut yhteiskunnalliset 

ongelmat.  
 
Neoliberal thinkers see politics as a market-like process, where material benefits are 
exchanged for political support, but as a process that ultimately corrupts the �rationality� 
of the market - - However this is a fundamentally jaundiced view of politics. The main 
problem with this view is the �rationality� that it want to preserve through, de-politication 
of economy, which is in fact an euphenism for emasculating democracy. 34 (Ha-Joon 
2003, 99.) 

                                                
34 Uusliberaalit ajattelijat näkevät politiikan markkinoiden tyyppisenä prosessina, jossa materiaalisia 
etuja vaihdetaan poliittiseen tukeen. Kuitenkin tämä prosessi pohjimmiltaan korruptoi markkinoiden 
rationaalisuuden � Joka tapauksessa tämä on perinpohjin kyyninen tapa suhtautua politiikkaan. Tämän 
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Yhteiskuntateoriaa ja käytäntöä behavioristisella kaudella vaivanneet 

yhteiskuntainsinöröinnin varmuusdiskurssit ovat muodostuneet kirosanoiksi (Eräsaari 

2004 42-43). Niiden tilalle ovat tulleet taloudelliset välttämättömyydet, ennusteet ja 

tilastot, joilla pyritään vangitsemaan kontingenssi. 

Kaikkien mielestä sosiaalityön tulosten mittaaminen ei ole hankalaa. 

Pekka Kuusi totesi 1960-luvulla että hänen aikaansa ei kuvaa avaruus ihminen vaan 

köyhyydestä nouseva ihminen, hän uskoi köyhyyden voittamisen olevan tieteen avulla 

mahdollista. Kuusi ei kuitenkaan olettanut, että köyhyyden voittaminen olisi yhtä 

yksinkertaista kuin avaruudessa käyminen. Nyt kun ihminen on käynyt jo kuussakin 

valtionvarainministeri Katainen ihmettelee Helsingin Sanomien haastattelussa 

sosiaalipalveluiden mittaamisen ongelmaa: � �Ihminen on käynyt kuussa. Luulisi, että 

se on vaativampi harjoitus kuin hyvinvointipalveluiden tuottavuuden mittaaminen� � 

(Helsingin Sanomat 22.4.2007). Oli niin tai näin ihminen on kuitenkin käynyt kuussa 

sosiaalipalveluiden tuottavuudelle ei ole kehitetty pitävää mittaria. Behavioristinen 

paradigma kaatui mahdottomuuteensa. Se onnistuuko ekonomistinen paradigma jää 

nähtäväksi. 

Parsons tuo vallasta esille piirteen, jota on syytä pohtia aina puhuttaessa 

mittaamisesta ja mittareista. Vallankäyttäjä (ego) voi kahdella tavalla pyrkiä 

tavoitteisiinsa. Hän voi joko pyrkiä muutokseen (alter) päästäkseen päämääräänsä tai 

saada muutoksen näyttämään siltä, että se on saavutettu ( Parsons 1984, 104). On siis 

hyvin mahdollista, että sosiaalihuollon mittareilla saadaan muutos näyttämään siltä, 

että päämäärien saavuttaminen on tehostunut. Mittarit on luotu mittaamaan haluttua 

muutosta. Ne luovat siis tosiasioita, normaalistamisen asteikkoja. Behavioristiset 

mittarit sortuivat usein samaan. Niiden validiteetti ei ollut kohdallaan, vaikka ne 

olivatkin reliaabeleita.  

   Mikäli uusliberalismi ja sen merkittävänä osana taloudellinen diskurssi, 

sekä kuten Teivainen (2005) esittää laissez-faire, muokkaavat yhteiskuntaa on 

mahdollista, että syntyy uudenlaista sosiaalidarvinismia. Mikäli kaikki merkittävät 

julkiset sosiaalietuudet yksityistetään ja ne siirtyvät taloudellisteknisten elinten 

hoitoon, on mahdollista, ettei sosiaalisten epäkohtien esittämiselle ole enää kieltä. 

Tämä koskee erityisesti rotuun ja luokkaan kohdistuvia epäoikeudenmukaisuuksia. 

                                                                                                                                       
näkemyksen suurin ongelma on  rationaalisuus, jonka se haluaa säilyttää depolitisoimalla talouden. 
Tämä on itseasiassa kiertoilmaisu demokratian hekentämiselle (käännös oma). 
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(Giroux, 2004, 61.) Mikäli tärkeimmäksi oikeudeksi nousee taloudellinen vapaus ja 

eletään muodollisesti vapailla markkinoilla, joilla kaikilla on yhtäläinen oikeus ja 

mahdollisuus teoriassa toimia, tyhjenee historia35. Enää ei voida vedota 

yhteiskunnallisiin ongelmiin vaan kaikki ongelmat ovat yksilölähtöisiä - myös 

sosiaalisen kenttä tyhjenee.  

Vaikka Talcott Parsons kehittelee analogiaa rahan ja vallan välille hän ei 

kuitenkaan missään vaiheessa samaista politiikan ja talouden systeemien mediumejen 

toimintatapoja. Hän toteaa: �all dollars are created free and equal� (Parson 1986, 

111). Mikäli vallan tavoittelu ja dollarien tavoittelu rinnastetaan ja varsinkin jos 

vallan tavoittelun systeemi sulautuu rahankäytön systeemiin voi sosiaalidarvinismia 

vastaavia ilmiöitä todella syntyä.    

Jo 1990-luvulla Rose on kirjoittanut sosiaalisen kuolemasta ja 

sulautumisesta taloudelliseen (Julkunen 2006, 99). Mikäli saavutetaan piste jolloin 

sosiaalisen kenttä on puhtaasti osa taloudellista kielipeliä sosiaalityöntekijän 

tehtäväksi jää ainoastaan vahvistaa taloudellisia välttämättömyyksiä ja luoda uskoa 

järjestelmän oikeudenmukaisuuteen. Tällaisessa tilanteessa sosiaalityö muuttuisi. Se 

ei olisi enää universaalia ja tasa-arvoon tähtäävää, millaisena se edelleen 

suomalaisessa keskustelussa nähdään, vaan selektiivistä köyhien auttamista ja 

syyllisten osoittamista (Julkunen 2006, 39). Arkkipiispa John Vikströmin mukaan 

arvo ilmaisee päämäärää. Tästä johtuen hyvinvointivaltiokeskustelussa ideologioiden 

välisessä kamppailussa on kysymys myös arvokeskustelusta (Vikström 2005, 35). 

Mikäli uusliberalismin päämäärinä ovat tehokkuus, taloudellisuus ja tuottavuus niistä 

muodostuu uusliberalistisessa hyvinvointivaltiodiskurssissa myös hyvinvointivaltion 

arvot. 

 

10.2.2. Vastuu  

 

Yhteiskuntavastuun voidaan katsoa määrittyvän kahta eri kautta: funktioista tai 

dysfunktioista käsin. Tämä erottelu luo periaatteellisen eron tarkastelukulmaan. 

Funktioista lähtevä vastuuntarkastelu kiinnittää huomiota organisaation varsinaisiin 

funktioihin kuten viranomaisen palvelutehtävään tai yrityksen kannattavuuteen. 

Dysfunktioperustainen tarkastelu suuntaa katseensa taas laajemmin yhteiskuntaan 

                                                
35 Tässä voidaan nähdä puhtaana Fukyaman esittämä argumentti historian loppumisesta. 
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kokonaisuutena ja organisaation yhteiskunnalle aiheuttamiin haittoihin. (Anttiroiko 

2004, 29). Anttiroiko tiivistää yhteiskuntavastuun seuraavaan taulukkoon. 

 

 
(Anttiroiko 2004, 31) 

Kyseisestä kuvasta voidaan nähdä kuinka vallitseva ideologia tai 

diskurssi määrittää vastuuajattelua. Perinteisesti julkisten organisaatioiden, varsinkin 

sosiaali- ja terveyssektorin vastuuta on määritetty dysfunktioista käsin ja kuvion 

mukaisesti �ideologia� on ollut lähempänä kommunitarismista päätä kuin 

minimiteoriaa. Yritysten arviointi on taas perustunut, valtion yrityksiä lukuun 

ottamatta, jo viime vuosikymmenilläkin minimiteoriaan vaikka erilaiset eettiset 

ohjelmat ja muut esasaarisia työllistävät projektit olivat ainakin hetkellisesti 

muodissa. Ei ole kuitenkaan mitään esteitä, ettei julkisyhteisöiden vastuuta voitaisi 

tarkastella minimiteorian valossa (emt, 39). Tämä vastaa talousdiskurssin mukaista 

tehokkuuden mittaamista - poliittisten epäkohtien muuttamista luvuiksi.  

Julkisten toimijoiden vastuuajattelua muuttaa ennen kaikkea New Public 

Management (kts. 10.2.4.). Sen seurauksena on yleensä demokraattisen kontrollin 

väheneminen. Sen ongelmana on, että markkinamekanismien ehdoin toteutetut keinot 

alkavat elää omaa elämäänsä ja irtauttavat organisaatiota siitä yhteiskunnallisesta 

tehtävästä, jota sen tulisi palvella. Yleisesti tämän tyyppiset kehityskulut taasen 

johtavat siihen, ettei julkinen sektori enää kykene tai edes pyri vakauttamaan 

yhteiskuntakehitystä ja takaamaan jatkuvuutta (emt 46-47).  
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Anttiroikon mukaan yhteiskuntavastuun sisältö voidaan jakaa kuuteen 

osatekijään: Yleishumaaninen vastuu, hyvinvointivastuu, poliittisoikeudellinen 

vastuu, taloudellinen vastuu, toiminnalliset sidosryhmävastuut ja ympäristövastuu 

(emt, 48). Pohjoismaisen hyvinvointieetoksen mukaan on luonnollista ajatella, että 

sosiaalisektorin tehtävänä on ennen kaikkea kantaa hyvinvointi vastuuta, 

yleishumaania vastuuta, poliittisoikeudellista vastuuta, toiminnallista sidosryhmä 

vastuuta sekä ympäristövastuuta (esim. asuminen, terveellinen ympäristö). Sen sijaan 

demokraattisen elimen tulisi kantaa taloudellinen vastuu ja valvoa muiden 

vastuualueiden toteutumista. Minimiteorian valossa demokraattisen elimen 

valvottavaksi jää ainoastaan taloudellinen vastuu. Sirpaloituneen sosiaalisektorin 

(jonka palvelut siis ostettaisiin yksityisiltä) vastuuksi jäisi valvoa kaikkia muita 

vastuualueita ja olla tulosvastuussa demokraattiselle elimelle        

 

10.2.3. Vakuutus 

 

Vakuutus on ollut merkittävä osa länsimaista yhteiskuntaa ainakin 1700-luvulta 

lähtien. Itse asiassa ensimmäiset osakeyhtiötkin olivat vakuutuksia. Kun kymmenen 

laivanomistajaa lähetti yhteistyössä laivansa Intiaan niin todennäköisesti ainakin yksi 

niistä palasi. Näin jaettiin riski. Riski on vakuutusten myötä syntynyt sana. Itse 

asiassa se tarkoittaa alun perin italian kielessä karia.  Vakuutuksen yhteydessä riskillä 

on kolme tunnusmerkkiä. Ensinnäkin se voidaan muuttaa laskennalliseksi, joten sen 

todennäköisyyttä voidaan arvioida. Toiseksi se on kollektiivinen, vaikka onnettomuus 

koskee vain yhtä vakuutuksen ottajaa, sen riski koskee kaikkia vakuutettuja. 

Kolmanneksi riski on viimekädessä pääomaa. Se on tietty määrä rahaa joka korvataan 

pääoman menettämisestä. Pääoma voi olla materiaalisen lisäksi esim. tekemättä 

jäänyttä työtä (henkivakuutus). Tämän lisäksi voidaan todeta, että vakuutukselle 

ominaista on se, että korvauksia sääntelee normisto, joka takaa ettei muille 

vakuutetuille koidu lisäkustannuksia yhden onnettomuudesta. (Ewald 1995, 80 -85.) 

Pakolliset sosiaaliset vakuutukset otti käyttöön ensimmäisenä Bismarck 

1880-luvulla. Laajemmin ne yleistyivät kuitenkin vasta 1900-luvun neljänä ensi 

vuosikymmenenä.  Pakollinen vakuutus muutti käänteentekevästi kansalaisen ja 

valtion välistä suhdetta. Niiden välille syntyi sopimuksellinen suhde. Valtiolle tuli 

velvollisuuksia, jotka sen täytyi täyttää yksilöä kohtaan. Pakollinen vakuutus myös 

muutti vakuutuksen luonnetta. Yksilö ei enää voinut päättää halusiko sen vai ei, oli 
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hinta sitten mikä tahansa. Toisaalta vakuutuksen hinta ei enää määräytynyt arvioidun 

riskin mukaan. Tuberkuloosipotilaalta ei voitu vaatia suurempaa vakuutusmaksua 

kuin muilta.  Nämä olivat suurimmat erot yksityiseen vakuutukseen. Nämä erot 

mahdollisti valtion erilainen luonne toimijana, se saattoi kohdistaa korvauksiin varoja 

muista tulonlähteistä. Myös vakuutuksen ehdot olivat poliittisesti muunneltavissa. 

(Marshall 1965, 46-60.) 

Toisen maailmansodan jälkeen vakuutus sai sosiaalisemman muodon. 

Sosiaalisia riskejä alettiin hallita pakollisten vakuutusten avulla. Vakuutuksista tuli 

entistä hallinnollisempia ja oikeudellisempia. Syntyi sosiaalivakuutusinstituutio. 

Suomalaisessa kontekstissa tällä hetkellä ei ole juuri kyseenalaistettu pakollisia 

vakuutuksia. Sen sijaan on kiistelty siitä tulisiko niiden olla yksityisiä vai valtiollisia. 

Toinen keskustelunaihe on ollut tulisiko sosiaalimenoja rahoittaa ainoastaan 

vakuutuksin nykyisen verotuspohjaisen ratkaisun sijaan. Vakuutusmaksujen puolesta 

puhuu läpinäkyvyys ja oma vastuu periaate. Verot mahdollistavat myös 

vapaamatkustajat. Toisaalta veroihin perustuvalla järjestelmällä voidaan taata 

universaalisuuden periaate. (Julkunen 2006, 165-166.) Tuntuisikin mahdottomalta 

ajatella, että työtön väestö joutuisi heitteille, ellei heillä olisi työttömyysvakuutusta ja 

sairasvakuutusta tai varaa taikka halua maksaa pakollisia maksuja. Sosiaalityön 

luonne muuttuisi vakuutusmallissa. Vakuutuksella pyrittäisiin rahan ja lakien keinoin 

ratkaisemaan niitä ongelmia, jota Luhmannin mukaan, ei voida rahalla ja normeilla 

ratkaista. Ongelmat siirtyisivät jollekin muulle sektorille; luultavimmin poliisille ja 

vankeinhoidolle.   

Kun sairaanhuoltojärjestelmä on ajautunut vaikeuksiin ja jonot 

kasvaneet on vapaaehtoisten sairasvakuutusten kysyntä lisääntynyt. Niiden suosio 

onkin kasvanut (emt. 171). Tämä on tapahtunut asteittain ilman poliittisia 

periaatteellisia ratkaisuja. Tilanne on hieman samanlainen kuin talon, jonka 

purkamista vastustetaan, annetaan rapautua niin, että se on viimein pakko purkaa. 

Mikäli jatkossa jonot erikoissairaanhoitoon yhä pitenevät on ilmeistä, että paremmin 

toimeentulevat ottavat vapaaehtoisen sairasvakuutuksen. Tällöin ilman 

lainsäädännöllisiä muutoksia julkisesta sairaanhoitojärjestelmästä tulee köyhien 

sairaanhoitojärjestelmä. Riskinä on että ajaudutaan jälleen 1800-luvun englantia 

muistuttavaan rinnakkaisrata malliin, jossa julkisesta avustamisesta tulee köyhien, 

todennäköisesti siitä hyötymättömien, avustusta.  
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Vaikka sosiaalitoimistot vastaisivat nykyiseen malliin kaikista huono-

osaisimpien julkisen terveydenhuollon sosiaalimaksuista, ei tilanne enää olisi tasa-

arvoinen. Rahaa ja ennen kaikkea tietotaitoa, sekä lääketieteellistä osaamista vaativa 

työskentely keskittyisi tuottoisalle yksityiselle sektorille. Huono-osaiset joutuisivat 

kääntymään sosiaalihuollon puoleen yhä useammin myös sairastuessaan mikä sitoisi 

heitä entisestään kontrollikoneistoon. Sairauksien hoidon perustelu siirtyisi myös 

kielipelistä toiseen: lääketieteellisestä sosiaaliseen. Jo nyt puhutaan priorisoinnista ja 

itse aiheutettujen sairauksien korvattavuudesta. Tällä hetkellä tilanne ei kuitenkaan 

onneksi vielä ole tällainen. Vaikka työnantajat ovat velvollisia vakuuttamaan 

työntekijänsä tapaturman varalta, hoito yhä useimmiten tapahtuu julkisissa 

sairaaloissa. Sillä niillä on tarvittava kompetenssi, ja koska läheskään aina 

vakuutusyhtiön ei tarvitse maksaa hoidosta: julkisessa sairaanhoidossa on totuttu, että 

kaikki kuntalaiset ovat oikeutettuja hoitoon, joten vakuutustodistuksia ei aina kysellä. 

Tällä hetkellä työssäkäyvät ovat siis vakuutettuja, mutta julkinen sektori vastaa 

suuressa määrin heidän hoidostaan aiheutuneista kuluista verovaroin.36  

Siirtäessään vakuutusvastuuta ulkopuolisille toimijoille valtion ja 

kuntien tulisi varmistua siitä, että jo 1900-luvun alussa syntyneet universalismin 

periaatteet säilyvät. Vakuutusyhtiöille siirretään merkittävästi valtaa, mikäli niille 

siirtyy lopullinen ratkaisuvalta, missä tapauksessa jokin menetys korvataan ja miten. 

Vaarana on myös, että siirryttäessä yksityisiin vakuutuksiin, vakuutusten hinnat 

nousevat riskien suhteessa. Kun geenitutkimus yhä kehittyy ja tehokkaita dna-

perusteisia tauti-indikaattoreita (suomisiru jne.) saadaan laajaan käyttöön, saattaa olla, 

että ihmisen vakuutusmaksut määräytyvät jo syntymässä. Tämä saattaisi sulkea pois 

tiettyjä ammatteja ihmisiltä, jos työnantajan vakuutusmaksut nousisivat, mikäli 

työntekijällä todetaan vaikkapa syövälle altistava geeni. On Vaikea kuvitella 

lainsäädäntöä, joka oikeuttaisi tämän. Toisaalta nykyinen lainsäädäntökään ei oikeuta 

olla valitsematta raskaana olevaa naista tai liikuntavammaista työhön, mikäli hän on 

muodollisesti pätevä. Yksityisillä työmarkkinoilla tätä vain on käytännössä 

mahdotonta säädellä, sillä työntekijöitä ei (onneksi) ainoastaan papereilla valita. Itse 

asiassa Sosiaali- ja terveysministeriössä on huomattu, että suuryrityksien 

työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden omavastuisiin saattaa liittyä em. kaltainen 

kehitys (Sosiaaliturvan suunta 2005 - 2006 2006, 120).  
                                                
36 Väite perustuu kahden kuukauden työskentelyyn Hatanpään sairaalan asiakasmaksutoimistossa 
kesällä 2006. 
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10.2.4. Uusi julkinen johtaminen - New Public Management ja sosiaalipalvelut, 

esimerkkinä Tampere 

 
�Euroopasta ei löydy vastaavaa esimerkkiä, joka olisi sisäistänyt näin suoraviivaisesti 

kilpailuvaltion logiikan. Kilpailuvaltio varmaan menestyy kilpailussa, mutta ongelmana on, että sen on 
aina investoitava tulevaisuuteen eikä sillä ole koskaan varaa ajatella tätä päivää eläviä ihmisiä. �  
(Sipilä 2005, 27.)   
 

New Public Management (NPM) on tullut Suomessakin yhä useamman valtion 

prosessin toiminnanohjauksen periaatteeksi. Myös useissa kunnissa ollaan 

�järkeistämässä� hallintotapoja kaikilla tai joillain palvelusektoreilla. Tätä 

perustellaan lähes aina tehokkuuden lisäämisellä, taloudellistamisella ja hallinnon 

keventämisellä. Uusliberaali kritiikki on nähnyt hyvinvointivaltion resurssikriisin 

lähinnä sen omana kontraproduktiivisena tuotteena. Se ruokkii itse itseään eikä 

perustu aitoon kysyntään ja tarjontaan. Toinen argumentti uusien toimintamallien 

puolesta on ollut byrokratian raskaat ja toimimattomat rakenteet. (Julkunen, 2006, 

73.) Hyvinvointibyrokratia on nähty myös kahlitsevana ja yksilönvapautta 

rajoittavana tekijänä (Ha-Joon 2003, 47-48).  

Keskustelua hyvinvointivaltion tulevaisuudesta on käyty pääasiassa 

julkistaloudellisena kysymyksenä. On kiistelty siitä, mitä tulisi tehdä ennen 

yleiseurooppalaista laskusuhdannetta paisuneelle hyvinvointikoneistolle. Toisissa 

yhteiskunnissa se näyttäytyy (avoimesti) osana oikeistolaista retoriikkaa, jossa 

pelätään eriarvoisuuden puutteen vähentävän kilpailua. Toisissa yhteiskunnissa se 

ilmenee pyrkimyksenä irtautua vahvasta hallintovallasta ja byrokratiasta ja on osa 

julkisen sektorin uutta manageriaalista filosofiaa. Tämä uuden julkishallinnon (NPM) 

filosofia painottaa pienuutta, joustavuutta ja kilpailua. (Rose 1995, 19-20). Suomi 

kuuluu jälkimmäiseen ryhmään. Tyypillistä tälle keskustelulle on ollut, että 

lähtökohtaisesti se on kummunnut hyvinvointivaltion heikkouksista, ei sen 

vahvuuksista (Rose 1995, 28). Tosin pohjoismaissa tämä lähtökohta ei ole ollut niin 

dominoiva kuin esim. Britanniassa. 

Tampereella kaikkea kunnallista toimintaa koskeva toimintamallin 

uudistus aloitettiin vuonna 2002 valtakunnallisena pilottihankkeena. Käytännössä 

uuteen toimintamalliin  siirryttiin 1.1.2007. (Tampereen kaupungin...2005, 2, 

Tampereen kaupungin...2006,2). Toimintamalliin siirtymisen tavoitteeksi mainitaan 

omien palveluiden kehittäminen ja tehostaminen (Tampereen kaupungin...2005, 2). 
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Kaupungin uusi pormestari Timo P. Nieminen (kok.) ehätti kuitenkin jo 

linjapuheessaan vakuuttamaan, ettei kunta pyri näennäismarkkinoihin, joilla kunta 

tilaa vain itseltään palveluita. Hänen mukaansa tavoitteena on aito monituottajamalli. 

(Tampereen pormestarin...2007, 2.) Tampereellakin toimintamallin muutos on siis 

vastaisku epätervettä aitoon kysyntään perustumatonta markkinatilannetta vastaan.  

  NPM ei ole kuitenkaan pelkkä tehostamiskeino, kuten se usein halutaan 

esittää, vaan se on syvälle yhteiskunnan perusrakenteisiin vaikuttava hallintotavan 

muutos. NPM:n voidaan katsoa koostuvan neljästä pääsuuntauksesta. Ensinnäkin 

tehokkuuslinjasta, joka tähtää vanhan järjestelmän tehostamiseen johdon muutoksilla, 

tiukalla työnantajapolitiikalla sekä professioiden ja politiikan merkittävyyden 

vähentämisellä.  Toiseksi desentralisointilinja tähtää tilaajan ja tuottajan erottamiseen, 

strategia ytimen luomiseen ja toimintojen periferisointiin ja ulkoistamiseen. 

Kolmanneksi huippuyksiköiden ja -yksilöiden tavoittelulinja painottaa 

muutoksenhallintaa, innovointia, tulosyksiköintiä ja johtamisen inspirointia. 

Neljänneksi uudispalvelujen linja joka korjaa yksityistämisen aiheuttamia säröjä 

laadun varmistamisella ja kuuntelemalla käyttäjiä. (Julkunen 2006, 80). 

Uudispalvelulinja on kenties varteenotettavin juuri sosiaalisektorilla, 

jossa tuotteet eivät itse puhu puolestaan. Esimerkiksi kun kilpailutetaan uuden 

julkisen rakennuksen rakentamista, sen käyttäjät ja jo olemassa olevat valvontaverkot 

(rakentaminen on pääosin yksityistä) toimivat ikään kuin automaattisesti laadun 

varmentajina. Toisin on sosiaalialalla, jonka tulokset eivät ole helposti mitattavissa ja 

� häviävät� yhteiskuntaan. Brittitutkimuksissa on todettu, että yksityinen sektori 

voikin tuottaa hieman halvemman, monipuolisemman ja joustavamman 

sosiaalipoliittisen järjestelmän. Kuitenkin yksityisen tuotannon periaatteet ovat siinä 

määrin ristiriidassa julkisen tuottamisen periaatteiden kanssa, että valvonta ja sääntely 

syövät kilpailuttamisella saavutetut edut. (Emt, 96.) Englannissa, jossa julkisen 

hallinnon uudistukset, yksityistäminen ja kilpailuttaminen on viety pisimmälle, ei 

julkisen sektorin osuus bruttokansantuotteesta ole kääntynyt merkittävään laskuun. 

Monissa maissa julkisen sektorin hallintoa on pienennetty, mutta sen tarve ei ole 

vähentynyt vaan hallinnon toiminnot on siirretty vapaille markkinoille. Tamä taas on 

lisännyt toisilla hallinnan aloilla hallinnon määrää. Hallinnon kokonaispienenevä ei 

ole ollut juuri missään merkittävää. Joka tapauksessa hallinnon tekniikat ovat 

muuttuneet. (Laine 2000, 43, 55.) Siis, mikäli yksityistämisellä pyritään 
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kansan/kuntataloudellisiin säästöihin, eikä ainoastaan hallintoparadigman 

vaihdokseen, ei tästä mallissa ole juurikaan hyötyä.  

Jos edelleen tarkastelemme Tampereen tilannetta, joka tarjoaa kunnan 

kokoisen uudistushankelaboratorion, löydämme kaikkien neljän pääsuuntauksen 

piirteitä. Ensinnäkin, kuten pormestarin linjauksesta kävi ilmi, Tampereella halutaan 

tehostaa vanhojen rakenteiden toimivuutta. Kunnassa panostetaan uuteen 

johtamisstrategiaan. Päättäjät myös luottavat, että uusissa tuottajaverkostoissa 

kehittyy uusia palvelukonsepteja. Tuottavuuden lisäämiseen pyritään toimintatapojen 

ja -prosessien määrätietoisella kehittämisellä sekä ydinosaamiseen keskittymällä ja 

priorisoimalla (Tampereen tasap...2005, 9 -14).  Toiseksi Tampereella on kunnan 

organisaatio rakennettu siten, että kaupunginvaltuuston alaisuudessa toimii selkeä 

keskus joka koostuu pormestarista, kaupunginhallituksesta sekä konsernihallinnosta. 

Tämä keskus säätelee niin tilaaja- kuin tuottajaorganisaatiotakin. (Tampereen 

kaupungin...2006, 5). Yhtiöittämistä on jatkettu liikelaitostamalla kunnan 

ruuanvalmistus Tampereen Ateriaksi ja kuljetus ja varastopalvelut Tampereen 

Logistiikaksi (emt, 7). 

Kolmanneksi Tampere satsaa huippuyksikköihin ja -yksilöihin. 

Tampereen kehitykselle korkeakoulut ja korkeateknologia nähdään tärkeinä 

(Tampereen tasap...2005, 3). Tästä hyviä esimerkkejä ovat mm. BioneXt-, Luova 

Tampere - ja nyttemmin päättynyt e-Tampere -ohjelmat. Huippuyksilöihin 

satsaaminen näkyy myös Tampereen kaupungin organisaatiossa, jossa 

henkilöstöpalvelut on yhdistetty hallintopalvelukeskukseksi (Tampereen kaupungin 

2005, 7). Hallintopalvelukeskus on erityisesti panostanut uuden rekrytoimisilmeen 

luomiseen (Röör 2006, [www-dokumentti]). Neljänneksi myös Tampereella on 

todettu, että uusi tilaaja-tuottajamalli tarvitsee tasapainotusta. Sitä on haettu samaan 

aikaan lanseeratun pormestarimallin kautta. Mallin katsotaan selkeyttävän 

demokraattista edustuksellisuutta ja poliittista johtamista. Pormestari johtaa sekä 

tilaaja- että tuottajaorganisaatiota. (Tampereen kaupungin...2006, 2). Tämän mallin 

mukaisesti Timo P. Niemisen on vaikea päästä �terveeseen� markkinatalouteen, sillä 

jos hän johtaa kuntaa ulkoistamaan palveluita, hän tekee hallaa tuottajille. Jos hän taas 

pyrkii vahvistamaan kunnallista tuottamista, hän tekee karhunpalveluksen tilaajien 

tehostamisyrityksille. Päädytään Julkusen kuvailemaan tilanteeseen, jossa julkinen 

puuttuminen syö tilaaja-tuottajamallin tuomat edut. Suurin osa kunnan palveluista ja 

menoista on juuri sosiaali- ja terveyspalveluja, joten paineet ylläpitää poliittista 
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valvontaa ovat suuret. Herää kysymys: Onko niiden siirtäminen tilaaja-tuottajamalliin 

yleensäkään mielekästä?      

NPM:ssä erityisen oleellisena piirteenä on mitattavuus ja sitä kautta 

läpinäkyvyys ja vastuullisuus, joskin vastuu määrittyy kapeasti mitattavien asioiden 

kautta. Tulosta seurataan tilinpidolla, tilintarkastuksella ja monitoroinnilla. Näiden 

perustoimintojen rinnalle on kehitetty mitä moninaisimpia mittareita ja tuloskoreja. 

(Julkunen 2006, 82.) Tulos koostuu ostoista ja myynnistä. Luotettavan mittaamisen 

aikaansaamiseksi, on sosiaalisektorilla tuotteistettava sen palvelut. Kun NPM:n 

hengessä rakennetaan tilaaja-tuottajaorganisaatio, siirrytään luontevasti 

kilpailuttamaan tuottajia (muuten organisaatio on turha). Tämän myötä joudutaan 

noudattamaan hankintalakeja: hankittavan tuotteen sisältö, laatu ja määrä on oltava 

määriteltävissä. Jo nyt markkinaoikeus on tukkeutunut julkisia hankintoja koskevista 

jutuista (95 % kaikista) ja julkiset hankinnat jääneet odottamaan oikeusistuimen 

päätöstä. (Emt, 88-91.)  

Yritysten etujärjestöjen mukaan yritysten yhteiskuntavastuu on olla 

tuottavia37. Näiden lausuntojen takana (toivottavasti) on oletus, että yhteiskunnan 

poliittiset järjestelmät kantavat muun vastuun. Näin lakien puitteissa toimiva yritys, 

joka tuottaa voittoa olisi yhteiskunnalle hyvää tuottava yritys. Ongelmia muodostuu, 

mikäli yhteiskunta vastaa yritysmaailman toiseen vaatimukseen: yritysten toiminnan 

ja työmarkkinoiden säätelyn, sekä verottamisen olennaiseen vähennykseen. Näin 

varsinkin puhuttaessa yksityisten tuottamista lakisääteisistä peruspalveluista. Vielä 

enemmän ongelmia aiheuttaa se, jos myös julkiset palvelut alkavat nähdä ainoana 

velvollisuutenaan tuotannollisen tehokkuuden. Tällöin kukaan ei enää kanna vastuuta 

ja voidaan todella puhua demokratian monarkisoinnista. 

Sosiaalityön profession kannalta NPM on merkittävä muutos. Sen myötä 

valta siirtyy tai muuttaa muotoaan.  Kun 1990-luvun alussa syntyi pohja akateemisen 

sosiaalityön profession luomiselle, niin viimeistään 2000 luku toi tullessaan sitä alas 

ajavat tendenssit. Professionaalit alkoivat vaihtua johtajiin, projektityöntekijöihin, 

                                                

37 �Yrityksen ensisijainen tehtävä on kannattava liiketoiminta. Yrityksen kannattavuus ja 
palkanmaksukyky mitataan markkinoilla joka päivä. Vain kannattavasti toimiva yritys voi kasvaa ja 
palkata lisää työntekijöitä. PK-yritysten merkitys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana sekä 
työllisyyden ja hyvinvoinnin luojana kasvaa kansainvälistymisenkin vuoksi huomattavasti. � (EK:n 
PK-ohjelma vuoteen 2010 [www-dokumentti].) 
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ATK-asiantuntijoihin, kustannuslaskijoihin, tilipitäjiin ja juristeihin (Julkunen 2006, 

95).  Ammatillisen harkinnan sijalle tulevat palvelu- tulos- ja laatusopimusverkot. 

Julkisjohtajien arviointi alkaa muistuttaa yksityisen sektorin arviointia ja palautuu 

resurssien tehokkaaseen käyttöön ja budjetissa pysymiseen. Sanalla sanoen 

julkispalvelujen etiikan korvaa yksityisen johtamisen etiikka. (emt, 99). Siis 

voitontavoittelu ja tehokkuus nousevat tärkeimmiksi päämääriksi ja vastuu kaventuu 

minimiteorian mukaiseksi.  

Raunio lainaa Harrisia tiivistäessään Iso-Britanniassa sosiaalityössä 

tapahtuneita muutoksia. Harrisin mukaan sosiaalityö on saatu mahtumaan NPM:n 

kehyksiin, mutta se on merkinnyt ammattikuvan muuttumista. Työntekijöiden 

harkintavapaus on kaventunut ja työstä on tullut standardien asettamista ja niiden 

toteutumisen seurantaa. Parhailla toiminta tavoilla on alettu tarkoittaa sääntöjen ja 

menettelytapojen pätevää noudattamista. Harris kutsuu näitä muutoksia sosiaalityön 

McDonaldisaatioksi. (Raunio 2007, 36.)   

NPM:ssä sopimus korvaa auktoriteetin julkisen hallinnon ytimessä. 

Sopimukset ovat luonteeltaan yksityisoikeudellisia. Sopimuksen solmiminen tuo esiin 

aina molemminpuoliset sitoumukset ja paljastaa sopimuksen kohteen arvon (Lane 

2000, 214). Tämä houkuttelee laajentamaan hyvän hallinnon nimissä  sopimusten 

solmimista kaikille julkishallinnon sektoreille. Sopimus on hyvä hallinnon keino niin 

kauan kuin ihmisillä on todellisuudessa vaihtoehtoinen mahdollisuus solmia jonkin 

muunlainen sopimus. Orjuus on äärimmäinen esimerkki yksipuolisesta sopimuksesta. 

Sopimus onkin Ricardosta lähtien havaittu vaihdon arvon parhaimmaksi laillisuuden 

takaajaksi. Puhtaimmillaan sopimuksilla voitaisiin poistaa lähes kaikki byrokratia. 

(Emt, 214-215.)    Sopimusten arvon paljastava merkitys vähenee sosiaalisektorilla, 

sillä ihmisen hyvinvoinnista on vaikea solmia järkevää sopimusta. 

Hampurilaisravintolan franchising-sopimusta on vaikea toisintaa sosiaalityöhön. 

NPM muuttaa sosiaalityöntekijän toimenkuvaa. Sosiaalialan 

ammattilaisen tulee hallita liiketoiminnan taitoja, budjetin hallintaa, 

tietojärjestelmäosaamista, sopimuksen laadintaa, palvelujen tuottamista ja arviointia. 

Kuitenkaan tietojärjestelmiin syötettyjen lukujen ja tilastojen näennäinen järjestys ei 

ole missään tekemisissä todellisuuden kanssa (emt, 102-103). Tämä saattaisi muuttaa 

myös asiantuntijuuden luonnetta, sillä NPM-kehyksessä empiirinen näyttö tarkoittaa 

herkästi kustannusten ja hyötyjen kvantifioivaa vertailua (emt, 166). Katutason 

virkailijan täytyy olla asiakaspalvelija, lakien toteuttaja ja budjetin noudattaja. Itse 
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asiassa katutasolle jää valta kohdentaa varoja. Apu voidaan suunnata sinne missä hätä 

on suurin, niille joilla on �toivoa�, heille jotka ovat mukavia asiakkaita tai niille jotka 

osaavat ajaa asiaansa. Katutason priorisointisäännöt syntyvät institutionaalisissa 

rajoissa ammattietiikan, professionalismin ja managerististen käytäntöjen  pohjalta.  

Kilpailutuksen ja evaluaation voidaan olettaa synnyttävän kermaa 

kuorivien vaikutuksien kohdentumista asiakkaisiin, joilla voi saavuttaa ja osoittaa 

tulosta  (emt. 167). Lisääntyvän valinnan vapauden on myös arveltu tehostavan em. 

vaikutusta. Se voi lisätä eriarvoisuutta sillä huono-osaisilta puuttuu kyky valita ja 

tuottaja haluaa parhaat caset (emt, 203). Kuluttajien valinta on vaarana muuttua 

tuottajan valinnaksi. Julkisissa palveluissa käytännössä tuottaja nytkin valitseekin 

asiakkaansa. Eroa yksityisen tuottajan valintaan muodostaa se, että yksityisellä 

tuottajan tehtävänä on tuottaa voittoa ja tulosta (ibid). 

Tampereen tapauksessa tilaajan vastuulle luonnollisestikin jää valvoa, 

ettei edellä mainitun kaltaista kehitystä pääse tapahtumaan. Tilaaja vastaa muun 

muassa viranomaistoiminnasta, palvelujen kehittämisestä ja valvonnasta, 

palvelutarpeen määrittämisestä sekä laadunvarmistamisesta (Tampereen 

kaupungin...2006, 4). Ongelmallisia tilanteita kuitenkin syntyy esimerkiksi, kun 

viranomaistoimintaa ostetaan ja ulkoistetaan. Tampereen kaupunkistrategiassa 

todetaan palveluiden kehittämisen ja priorisoinnin perustuvan tutkittuun tietoon ja 

kokemukseen vaikuttavuudesta (Tampereen tasap...2005,11). Mikäli tutkitulla tiedolla 

tarkoitetaan taloudellisessa diskurssissa tehtyjä tuottavuusarviointeja ja 

vaikuttavuudella tuloksen syntymistä on Tampereelle muodostumassa �kurritehdas�.  

Tiedon siirtymisestä saattaa myös tulla ongelma. Varmaa on se, että 

myös kunnan omaan tuottamiseen perustuvissa malleissa tuottajayksiköt ovat 

pyrkineet saamaan irti kaikki mahdolliset resurssit ja esimerkiksi osa työvoimasta on 

ollut vajaa käytöllä. Kuitenkin kunnan omaan tuotantoon on kunnallishallinnolla ollut 

pääsy ja avoimet näkymät. Mikäli sosiaalipalveluissa siirrytään käyttämään 

ostopalveluita voi tarpeen määrittämisestä tulla hankalampaa. Tampereella tilaaja-

tuottaja-asetelman ongelmista kertoo mm. se, että potilas- sosiaaliasiamiehet toimivat 

tuottajan alaisuudessa (SOTEPA-organisaatio [www-dokumentti]). Tilaaja ostaa siis 

samalta toimijalta palveluita ja niiden valvontaa. Tämä on taas yksi esimerkki mallin 

teennäisyydestä. Erityisen ongelmallinen tilanne tulee olemaan varsinkin 

toimintamallien siirtymävaiheissa, jolloin palveluiden seuranta on edes periaatteessa 

mahdotonta, sillä tuotteita ei ole olemassa. Tampereen kaupungin sosiaalisentuen 
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ensimmäisessä palvelusopimuksessa, joka tosin on laadittu kunnan yksiköiden välille, 

palveluita kuvaillaan todella epämääräisesti. Esimerkiksi aikuistyön 

palvelukokonaisuuden kuvaamiseen on käytetty muutama rivi ja palvelun hinnaksi 

ilmoitettu 3 024 000 � ( Terveyden ja toimintakyvyn...2007). Tällaisten sopimuksien 

tulisi korvata auktoriteetti ja professioihin kytkeytyvä vastuu sopimusjohtamisella. 

NPM-tavoitteista ollaan vielä todella kaukana. 

Valinnan vapaus saattaa myös oleellisesti muuttaa sosiaalityöntekijän 

toimenkuvaa. Jos asiakas saa vapaasti valita keneltä hän sosiaalisen palvelunsa ostaa 

saattaa palveluntarjoajista muodostua yritysmaailman kaltaisia konsultteja, jotka 

antavat neuvoja, mutta asiakas itse kantaa vastuun (emt, 205). Valinnan vapaudella 

voidaan poistaa yhteiskunnan holhoavia rakenteita. Vastuun kevetessä valta kapenee. 

Jokaisen vanhainkotilaisen ei tarvitse syödä viittä kertaa päivässä tai istua 

juttupiirissä, vaan jokainen saa itse valita mitä palveluita käyttää. Julkunen kuitenkin 

huomauttaa, että tosiasiassa toiset tarvitsevat enemmän palvelua kuin toiset. Mikäli 

kaikilla on saman verran resursseja käytettävissään voi olla, että huonokuntoinen voi 

joutua luopumaan jalkahoidosta lääkärinkäyntien kustannuksella. (Ibid.)  

Palvelujen luonne on todella muuttumassa. Tampereen kaupungin 

valtuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa todetaan: 
 
Edullisesti tuotetut ja laadukkaat palvelut. Tampereen kaupungin laadukkaat ja 
kattavat hyvinvointipalvelut ovat kaupungin tärkeä vetovoimatekijä. Ne myös tukevat 
kuntalaisten hyvinvointikehitystä . (Tampereen tasap...2005, 4.) 

 

Palveluiden ensimmäinen määre on edullisuus. Tekstiä ei voi tulkita mitenkään 

muuten kuin, että niiden ensisijainen tehtävä on houkutella uusia veronmaksajia 

kuntaan. Toimivat hyvinvointipalvelut houkuttelevat kaupunkiin asukkaita, 

matkailijoita, tutkijoita, opiskelijoita, kulttuuritekijöitä ja yrityksiä (emt, 14). Siinä 

sivussa ne tukevat myös kuntalaisten hyvinvointikehitystä.  Sosiaalipalveluiden, 

erityisesti sosiaalitoimistoissa tapahtuvan työskentelyn, voidaan katsoa jäävän 

lapsipuolen asemaan, kun palveluiden funktio määritellään kuten edellä. 

Sosiaalitoimistojen asiakkaat, lapsiperheitä lukuun ottamatta, ovat harvoin sellaisia, 

joita halutaan houkutella kaupunkiin. Yleensä varsinkin pitkäaikaisten päihdehuollon 

asiakkaiden hyvinvointia voidaan harvemmin kuvailla edes sanalla kehitys, vaan se 

on pikemminkin hengissäpitoa.  
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Tampereella, kuten muuallakin, palveluiden markkinaehtoistaminen 

nähdään välttämättömyytenä. Kaupunkistrategiassa todetaan ylikansallisten paineiden 

edistävän markkinoitumista (emt, 6). Muutos nähdään siis myönteisenä edistyksenä. 

Muutoksen katsotaan luovan myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Kansainvälisen 

avautumisen myötä tamperelaiset palveluntuottajat voivat laajentaa toimintaansa 

(ibid). Kun kyse on koko palvelusektorista voidaan siis todeta, että 

hyvinvointipalvelut voidaan nähdä vetovoimatekijän lisäksi tulevaisuudessa 

kansainvälisenä vientituotteena. Hurjia visioita vuodelle 2016. Tällaisessa 

ympäristössä kerman kuoriminen voimistunee ja peruspalveluiden perustehtävien 

hoitaminen alkaa tuntua banaalilta. 

  Rose kutsuu yleisesti tätä kehitystä markkinoistamiseksi. 

Markkinoitumisen ajattelumallin mukaan, sosiaalisektorin työntekijöille ei pidä antaa 

valtuuksia olla osana rationaalista suunnittelua (hyvinvointibyrokratia, 

professionalismi institutionalismi, ammattietiikka). Heidät pitää irrottaa 

etuoikeuksistaan ja asemistaan poliittisesta päätöksenteosta ja alistaa markkinoiden 

logiikalle ja budjetoinnille. Markkinoistaminen on strategia, jonka avulla pyritään 

siirtämään säätelyvaltaa ylhäältä (poliittinen päätöksen teko) alas (kuluttajat) 

tarkoituksenaan luoda vapaat asiantuntijamarkkinat. Tämä on uudenlainen 

hallinnointimentaliteetti, joka korvaa hyvinvointivaltiolle tyypilliset keskusjohtoiset 

yritykset sitoa hallinnointi kokonaisuuden kattavaksi verkostoksi. Rose kutsuu tätä 

hallinnoinniksi etäältä. (Rose 1995, 33-35). Markkinat ovat uusi kokoava käsite. 

Markkinoiden avulla saadaan illuusio vapaasta maailmasta ja oikeudenmukaisesta 

yhteiskunnasta. Markkinat ovat kuitenkin äärettömän monimutkaisesti säädelty 

kokonaisuus. Juuri tämä monimutkaisuus saattaa saada ne näyttämään vapailta. 

Markkinat ovat monien sisäsäisten markkinoiden kokonaisuus. (Rose 1995, 36-37). 

NPM:n perusajatuksiin liittyy asiakaslähtöiset palvelut. Ne korostuvat 

myös Tampereen kaupunkistrategiassa (Tampereen tasap...2005, 8).  Kuitenkaan 

asiakaslähtöisten palveluiden perusedellytykset eivät ole Suomessa kunnossa. 

Viranomaistyöskentelyn kulttuuriin ei ole aikaisemmin kuulunut aktiivinen palvelujen 

arviointi. Tämä näkyi myös Sosiaali- ja terveysministeriön konstikas sosiaalityö 

kyselyssä, jonka mukaan säännöllisesti asiakaspalautetta kerättiin ainoastaan joka 

viidennessä sosiaalityöntekijöiden työpaikoista (Konstikas 2005). Niissäkin kunnissa, 

joissa asiakaspalautetta kerätään voidaan kysyä, onko sillä todellisuudessa vaikutusta, 

sillä resurssit ovat äärettömän tiukat. Tehostaminen asiakaspalautteen perusteella 
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saattaakin olla todella hankalaa. Tällöin asiakaspalautteen kerääminen ei ole 

kustannustehokasta. Kun tähän lisätään seikka, etteivät sosiaalityöntekijät itse pidä 

itse asiakasta merkittävänä tiedonlähteenä (Konstikas...2005, 71), muutos tapahtuu 

vain kunnallisstrategioiden retoriikan tasolla ja arjen todellisuus peittyy sen alle. 

   

10.2.5. Sosiaaliturvan suunta 

 

Kunnallisten toimintatapauudistusten lisäksi ajan trendit ovat nähtävillä myös 

ministeriössä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vuosittain katsausta 

sosiaaliturvan tulevaisuudennäkymistä. Vuoden 2006 katsauksen kantavana teemana 

on kannustavuus ja tuottavuus (Sosiaaliturvan suunta 2005 - 2006, 2006 Emt, 17).  

Tässä luvussa tarkastelemme kannustavuutta ja tuottavuuden tavoittelua ja sen 

vaikutusta vallan kannalta merkittäviin ilmiöihin. Miten ministeriön mukaan tulisi 

kansalaisia kannustaa ja kuinka saataisiin sosiaalihuollosta tuottavaa?  

STM:n ylijohtaja Kari Välimäen määritellessä kannustavuutta hän 

toteaa, ettei sen tarvitse olla ainoastaan taloudellinen kysymys, etuuksien ja 

ansiotulojen suhteisiin perustuva käsite. Välimäen mukaan ihmisiä voidaan kannustaa 

mm. myös perheiden perustamiseen, lasten hankkimiseen ja hoitoon sekä 

avopalveluiden käyttöön laitoshoidon sijaan. (Ibid.) Toisin sanoen ihmisiä voidaan 

kannustaa olemaan taloudellisia muillakin keinoilla kuin rahalla. Välimäen 

kannustavuus säilyy kuitenkin taloudellisena tuottoon tähtäävänä kysymyksenä. 

Välimäki varoo sotkemasta sosiaalipolitiikkaa kannustavuuden moralisoivaan 

keskusteluun, mikä ei kuulu sen piiriin (ibid). Kannustavuus ei kuitenkaan voi olla 

Välimäen tarkoittamassa muodossakaan moralisoimaton asia, sillä 

kannustettavuudella tähdätään johonkin päämäärään, arvoon, mikä implisiittisesti 

näyttää olevan tehokkuus.  

Kannustavuutta voi olla taloudellista tai esimerkiksi moraalista (Emt, 

23).  Moraalisen kannustamisen ei kuitenkaan tule olla moralisoivaa. Sosiaaliturvan 

suunnassa painotetaan erityisesti, että kannusteilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan 

yksilöiden käytökseen vaikka etiikka ja moraali ovat yhteiskunnassa heikenneet 

(ibid). Tällaisessa tapauksessa yhteiskunnan etiikka ja moraali määritellään ylhäältä. 

Alhaalta käsin katsottuna etiikan ja moraalin kannusteilla palauttaminen varmasti on 

moralisointia. Taloudellisenkaan diskurssin avulla ministeriö ei saa irrotettua 

sosiaalihuollon funktiota althusserlaisesta (vaikka emme pitäisi sitä sortavana) 
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ideologisesta työstä. Sosiaaliturvan kannustimien avulla ylläpidetään 

yhteiskuntakontrollia ja kuria, joka tähtää tuottavuuteen sekä jolla sosialisoidaan 

ihmisiä.  

 Moraalisten ja taloudellisten kannustimien päämäärinä voidaan pitää 

sosialisaatiota: �[H]yvinvointiyhteiskunta voidaan nähdä myös järjestelmänä, joka 

kannustaa kansalaisia toimimaan oikeansuuntaisesti (emt, 41).� Tämän lisäksi 

selvityksessä hyvinvointiyhteiskuntaa määritellään talouden kautta:  

 
�Hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan perustella myös kansantalouden tehokkuuden ja 
toimintakyvyn näkökulmasta. --- Nykyisin sosiaaliturva ymmärretäänkin yhä selvemmin 
myös investointina työvoimaan.� (Ibid.)   

 

Sosiaaliturvalla on siis eksplisiittinen funktio työvoiman uudistajana. Oikean suunnan 

määrittelyä ei raportissa tehdä.  

Kannustavuus keskustelu perustuu edelleen voimakkaasti weberiläiselle 

rationaliteettiajattelulle. Byrokraattinen koneisto joutuu sopeuttamaan vallankäyttöään 

tiettyjen ryhmien kohdalla. Oletus kyvystä ja halusta toimia taloudellisesti 

rationaalisesti, kannusteiden mukaan, ei yleensä vastaa syrjäytyneiden todellisuutta.  

Kannustimet saattavatkin johtaa syrjäytyneet toimimaan valtaväestöstä poikkeavasti. 

(Emt, 86.) Tämä havainto siirtää vastuuta kohti syrjäytyneitä, he eivät toimi kuten 

pitäisi. He eivät ymmärrä �oikeaa suuntaa�, taloudellisen rationaalisuuden taju on 

heikentynyt, Syrjäytyneiden aktivoimiseen katsotaan tarvittavan enemmän resursseja 

kuin muiden, koska intensiivisellä yksityiskohtaisella avulla on saatu parhaita 

tuloksia. Pitkällä tähtäimellä kuitenkin yhteiskunnallisten kustannusten säästö on 

merkittävä. (Ibid.) Syrjäytyneiden kohdalla yksityisellä intensiivisellä avulla pyritään 

palauttamaan rationaliteetti, eli tehdään sitä moraalista työtä, josta STM ylijohtajansa 

suulla halusi sanoutua irti. Vallan, ideologian ja moraalin kieli on vaihtunut kautta 

linjan taloudelliseksi. 

Toisena Sosiaaliturvan suunta 2006 �selvityksen teemana on tuottavuus. 

Tuottavuudella tarkoitetaan sekä määrällistä, resurssien ja suoritteiden suhteeseen 

perustuvaa, että laadullista, vaikutteisiin perustuvaa tuottavuutta. (Emt, 17). 

Tuottavuuteen päästään tehokkuuden avulla. Tuottavuus on niin merkittävä tekijä, että 

sen avulla perustellaan esimerkiksi julkista sosiaalivakuutusta negaation kautta. 

Yksityisen tahon ei kannattaisi ottaa järjestääkseen sosiaalivakuutuksen osia kuten 

esimerkiksi työttömyyteen liittyviä riskejä, sillä moraalikadon ja epäedullisen 
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asiakaskunnan valikoituminen olisivat liian suuria riskejä. Tällaisen vakuutuksen 

järjestäminen ei ole taloudellisesti houkuttelevaa. Pelkästään yksityisen sektorin 

tuottamat sosiaalivakuutukset olisivat tehottomia ja epäoikeudenmukaisia. (Emt, 44-

45.) Kysymykseen: miksi julkista sosiaalivakuutusta tarvitaan, vastataan siis, koska 

sen järjestäminen yksityisesti olisi tehotonta. Tehokkuus on siis julkisen 

sosiaalivakuutuksen perusta.  Tämä on omiaan kertomaan vallitsevasta diskurssista. 

Ministeriö perustelee oman asiantuntijuusalueensa hoitamista sillä, ettei se ole 

yksityisille houkutteleva kohde. Onko tämä viimeinen tapa säilyttää valtiobyrokratian 

valta? Ainakin se vastaa lähes identtisesti Adam Smithin käsitystä valtion 

velvollisuudesta järjestää palvelut, jotka eivät ole yksityisille kannattavia.  

Tehokkuuteen ja sitä kautta tuottavuuteen voidaan pyrkiä, kuten 

edellisissä luvuissa on todettu, rakenteellisten muutosten kautta. Kuntataloudet ovat 

tiukoilla ja valtakunnallisella tasolla peruspalveluministeriryhmä esittelee kolme eri 

ratkaisumallia kuntien ongelmiin. Kaikkien lähtökohta on sama: väestöperustaa on 

kasvatettava. (Emt, 32.) Näissä malleissa näkyy oivasti se kuinka kansainväliset 

kehitystendenssit heijastuvat myös sosiaalityöntekijän arkeen ja muokkaavat arjen 

valtarakenteita. Ensimmäinen malli on piirimalli, jota voisi paremminkin kutsua 

NPM-malliksi. Tässä mallissa maa jaetaan 100 000 - 200 000 hengen sosiaali- ja 

terveyspiireihin, jotka edelleen jaetaan vähintään 20 000 asukkaan palvelualueisiin. 

Piirit päättäisivät itse palveluverkosta ja menokehyksestään luottamushenkilöiden 

toimesta. Piirin pääasiallinen tehtävä olisi toimia tilaajaorganisaationa. Piirimallissa 

kunnat pakotettaisiin ulkoistamaan hyvinvointipalvelujen tilaaminen eli 

virkamiestoiminta jäisi piirille. Mikäli kuntarakenteessa ei tapahtuisi samanaikaisesti 

muutoksia, demokraattinen valvonta jäisi vähäiseksi. (Emt, 33.) 

Toinen mahdollinen malli on aluekuntamalli (ibid). Tätä mallia 

kutsuisin EU-malliksi, sillä se muuttaisi Suomen hallintomallin EU:n standardin 

mukaiseksi. Siinä Suomeen muodostettaisiin 20 - 25 aluekuntaa ja nykyisistä kunnista 

tulisi lähikuntia. Kuntalaisten demokraattinen vaikuttaminen siirtyisi aluekuntiin, 

samoin verotus ja valtionosuudet. Maakunnat ja kuntaliitot voitaisiin lakkauttaa 

tarpeettomina.  Tässä mallissa Euroopan integraatio näkyisi sosiaalikentän 

ruohonjuuritasolla asti. Kolmas malli on peruskuntamalli, joka on käytännössä 

nykyisenkaltainen malli höystettynä valtioneuvoston suuremmalla vallalla puuttua 

kunnan palveluiden järjestämisestä päättämiseen palvelupiirien tai kuntaliitosten 
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avulla, mikäli nämä eivät hoidu kuntien omasta toimesta (emt, 34). Tässä mallissa on 

nähtävissä valtion halu säilyttää vaikutusmahdollisuutensa sosiaalihuollon kontrolliin.  

Tuottavuuteen voi pyrkiä myös kunnan sisäisillä tehostuksilla. 

Ministeriössä on hyväksytty yksityistämiskehitys tosiasiana, välttämättömyytenä: 

�Kuntasektorin asema sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana on muuttumassa, 

palveluita joudutaan tuottamaan rinnan yksityisten tuottajien kanssa (emt, 6 

kursivointi E.P.).� Suurta eksplisiittistä Tampereeseen verrattavaa NPM-intoa ei voi 

selvityksestä aistia, mutta myönnytyksiä kylläkin. Tilaajan ja tuottajan erottamisella 

katsotaan joissain tilanteissa päästävän tehostamiseen (ibid). Kuitenkin Suomessa on 

jo valmisteilla uusi hankintalaki, jossa säädetään  sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kilpailuttamisvelvollisuudesta (emt, 112). Todennäköisesti viimeistään tämä laki tulee 

muuttamaan sosiaalityön kenttää lopullisesti. Se tuo mukanaan myös muut EU-maat 

kilpailuun palveluista. Tällaisen lain olosuhteissa tilaajaorganisaation täytyy olla 

kunnossa. Tässä on valtakunnan tasolla nähtävissä sama ilmiö, josta keskustelimme jo 

kunta tasolla. Kun toimintamallien suunnittelu siirtyy taloudelliseen diskurssiin, tulee 

sosiaalisen suunnittelusta ainoastaan määrittelyä. Loppujen lopuksi sosiaaliturvan 

suunta ratkaistaan siis EU:n tasolla valtiovarainministeriön sektorilla. Sosiaalihuollon 

on sopeuduttava näihin taloudellisiin välttämättömyyksiin.  

 

Kymmenennen  johtolangan sosiaalityön valtaan saamme tarkastelemalla 

sosiaalityön kenttää osana markkinoitumiskehitystä. Uusliberalistiset talousopit 

vaikuttavat voimakkaasti kokomaailman poliittiseen järjestelmään. Teivo Teivaisen 

mukaan on havaittavissa demokratian monarkisoitumistendenssi. Kansallinen 

poliittinen tila on pienentynyt sillä yhä useamman asian hoito on siirtynyt 

taloudellisteknisille elimille ja demokratian tehtävät uhkaavat jäädä seremoniallisiksi. 

Tällä kehityksellä on vaikutus myös sosiaalityön vallan luonteeseen. Uuden 

julkishallinnon oppien mukaisesti auktoriteettia pyritään korvaamaan 

yksityisoikeudellisilla sopimuksilla. Kun sosiaalihuollon �tuotantoa� järjestetään 

uudestaan sosiaalityössä mittaamisen merkitys korostuu ja vastuu kapenee kohti 

minimiteoriaa. Asiakkaista saattaa myös muodostua hyviä ja huonoja heidän 

kuntoutumisen perusteella. Vaikeista asiakkaista tulee huonoja tuottamattomia 

asiakkaita. Uusliberalismin vaikutukset tulevat voimakkaimmin esiin sosiaalityön 

diskurssissa, joka muuttuu hallinnollisten uudistuksien myötä talouden neutraliteetin 
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ja välttämättömyyksien leimaamaksi. Ihmisten henkilöhistoriat saattavat tyhjentyä ja 

vastuu siirtyä yksilölle.  

Tampereella hallintoa on alettu uudistaa toden teolla. Tampereen 

tulevaisuutta viitoittavissa strategioissa ja ohjelmissa toimiva sosiaalihuolto nähdään 

ennen kaikkea kilpailutekijänä. Ihmisten hyvinvointi on tehokkaan tuottamisen 

jälkeen vasta toissijainen päämäärä. Myös lainsäädännössä hankintalait ajavat 

ohjaavat sosiaalipalveluiden tulevaisuuden kehitystä em. suuntaan. Sosiaali- ja 

terveysministeriössä ei Tamperetta vastaavaa uusliberalistista innostusta ole, mutta 

sielläkin taloudelliset ja tuotannolliset muutokset mielletään välttämättömyyksiksi.  

 

11. Lopuksi 

 

11.1. Minne hävisi sosiaalityöntekijä? 

 

Tutkielmaa lukiessa on saattanut tulla tunne, että sosiaalityöntekijä on hautautunut 

rakenteiden joukkoon. Jo johdannossa mainitsin, että sosiaalityöntekijän työhön 

vaikuttavat monet tekijät. Tässä luvussa pyrin pohtimaan, mitä kaikella aikaisemmalla 

on haettu takaa: mikä jää yksittäisen toimijan tehtäväksi. Voidaanko 

sosiaalityöntekijää todella pitää rattaana valtiokoneistossa vai voiko hän irrottautua 

rakenteista toisin kuin Weberin kuvaama ideaalibyrokraatti? Stenson määritteli 

sosiaalityön funktioksi  asiakkaan varustamisen sellaisilla tiedoilla ja taidoilla, että 

asiakas kykenee toteuttamaan normaalin kansalaisuuden vaatimuksia (Stenson 1997, 

168). Liberalismin kansalaiskäsityksen mukaan kansalaisuuden vaatimuksia ovat 

itsensä ja huollettaviensa elättäminen ja toimeentulon varmistaminen 

mahdollisuuksien puitteissa. 

 Kuusi lisäsi kansalaisuuden velvollisuuksiin tai paremminkin normaaliin 

kansalaisuuteen kulutustason nostamiseen pyrkivän tavoitteen. Althusser taas 

teoriassaan piti juuri tätä valtiokoneistojen riiston ytimenä.  Periaatteessa erot eri 

hyvinvointimallien välillä vaihtelevat eniten siinä nähdäänkö syyn syrjäytymiseen 

olevan yksilössä vai yhteiskunnassa. Uusliberalismin oppien mukaan syy palautuu 

vapaassa markkinataloudessa yksilöön, sillä vapaan kilpailun oloissa loogisesti 

historia tyhjentyy, kuten Giroux toteaa. Margaret Thatcherin mukaan laki ja järjestys 

ovat riittävä sosiaalinen turva. Yhteiskunta järjestää siis puitteet muu, on yksilön 

vastuulla. Pohjoismaisessa hyvinvointikeskustelussa on totuttu ajattelemaan, että 
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ongelmat ovat usein järjestelmässä. Kevin Stenson kuitenkin huomauttaa, että lopulta 

sosiaalityö palauttaa syyn yksilötasolle tahtoipa sosiaalityöntekijä sitä tai ei (Stenson 

1997, 171).  

 Althusser ei juuri pohdi yksittäisen tekijän asemaa ideologisissa 

valtiokoneistoissa. Kuitenkin kerran hän viittaa yksittäiseen toimijaan.  Hän pyytää 

anteeksi niiltä opettajilta, jotka pyrkivät: � �opettamistaan� asioista tiedoista ja 

historiasta löytämään vähäiset aseet sitä ideologiaa, sitä järjestelmää ja niitä 

käytäntöjä vastaan, joiden vankeja itsekin ovat (Althusser 1984, 112)�. Hän kutsuu 

näitä opettajia vähälukuisiksi sankareiksi (ibid). Enemmistö opettajista on siis, hänen 

mukaansa, sellaisia, jotka eivät epäile järjestelmää vaan ponnistelevat sen eteen ja 

vahvistavat sitä. Tällä toiminnallaan he tekevät koulusta nykyihmiselle �yhtä 

luonnollisen välttämättömän, hyödyllisen ja hyvää tekevän� kuin kirkko oli aikoinaan. 

(Emt, 112-113.) Sosiaalityössä on myös näitä �sankareita�. Itse asiassa heitä on 

kasvavassa määrin, sillä koulutus annetaan usein varsin kriittiseen henkeen, ainakin 

Suomen kahdeksassa yliopistollisessa laitoksessa. Althusser ei pohdi sen enempää 

kuinka tällainen �kapinallinen� onnistuu heikoin asein kapinassaan. Seuraavaksi 

pohditaankin sitä, mitä Stenson tarkoittaa kirjoittaessaan sosiaalityön palauttavan 

syyn aina yksilötasolle. 

Artikkelissaan, Sosiaalityön haastattelu ja hallinnointi, suullisen ja 

kirjallisenmuodon dialektiikka, Stenson pohtii sitä miten tällaiselle järjestelmän 

käytäntöjä vastaan toimivalle henkilölle käy. Stensonin mukaan sosiaalityöstä 

puhuttaessa, niin ammattikunnan sisällä kuin yleisemminkin, voidaan erottaa kaksi eri 

arvo-orientaatiota. Toisaalta sosiaalityön konsensusteoreettinen  ammatillinen 

pohdinta, jossa sosiaalityöllä pyritään antamaan yksilöille ja perheille huolenpidolla ja 

avunannolla eväät saavuttaa yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä kansalaisuuden 

päämääriä. Toisaalta sosiaalityön radikaalin pohdinnan mukaan konsensusajattelussa 

päädytään luomaan tukahduttavaa kontrollia ja hegemonisia alistusrakenteita, joita 

kuvataan luokkien, rotujen ja kykyjen suhteilla. Kuitenkaan radikaalit 

sosiaalityöntekijätkään eivät kykene irtautumaan analyyttisestä ja eettisestä 

pohdinnastaan huolimatta, hyvinvointikäytäntöjen moraalista, vaan ovat sidoksissa 

liberaalien hallintomuotojen eettisiin käytäntöihin ja lähtöoletuksiin. (Stenson  1997, 

170-171.)   

          Stenson päätyy toteamaan radikaalin sosiaalisen työn mahdottomaksi:  
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Pääpiirteissään radikaali sosiaalityö kuitenkin osallistuu eriarvoisuuksien oikeutukseen 
muuntamalla rakenteelliset ongelmat henkilökohtaisiksi ongelmiksi ja avustamalla 
yksilöitä ja perheitä ottamaan heikoista mahdollisuuksistaan ja palveluistaan irti parhaan 
mahdollisen (emt, 171).  

   

Siis vaikka sosiaalityöntekijä tunnistaa, mutta ei tunnusta niiden oikeutusta, 

rakenteelliset sosiaaliset alistussuhteet (esim. sukupuoli, luokka, rotu), hän kuitenkin 

työssään joutuu muuttamaan ongelmat henkilökohtaisiksi voidakseen auttaa niissä. 

Näin ollen hän esim. tekee rasismin uhrista työttömän tai työelämään 

soveltumattoman tällä tavoin vain voimistaen ideologiaa (diskurssia). 

Sosiaalityöntekijä ei pääse ideologista valtiokoneistoa (valtaa) pakoon. Yhteiskunnan 

lakinormit pakottavat sosiaalityöntekijän toimimaan yhteiskunnan haluamissaan 

puitteissa. Esimerkiksi päätöksiä tehdessään sosiaalityöntekijä valitsee 

tietojärjestelmästä valmiit fraasit päätöksiensä tueksi. Yhteiskunnan arvojen ja 

sosiaalistamisen vastustamisesta tulee lähes mahdotonta, jos sosiaalityöntekijä haluaa 

auttaa asiakastaan.  

Sosiaalityö vetää itseilmaisun kautta asiakkaan aktiiviseen yhteyteen 

vallan kanssa.  Sosiaalityön metodeissa painotetaan sosiaalityön tähtäävän asiakkaan 

rakentavan päätöksentekokyvyn kasvattamiseen ja liberaalin kansalaisuuden 

vahvistamiseen. Sosiaalityön strategiat ja tavoitteet, juridiset ja hallinnolliset säännöt 

sekä käytännön toimintatavat luovat totuusjärjestelmän, jossa sosiaalityöntekijästä 

tulee asiakkaan etujen ajaja, tarkkailija ja kouluttaja. Asiakkaasta muodostuu yksilö, 

jonka kansalaistaidot edellyttävät tarkkailua ja mahdollisesti korjausta. Kuri onkin 

parhaimmillaan siirtymistä kohti vallankäytön sivistyneempää muotoa: itsesäätelyä. 

(Stenson 1997, 172-173.)    

Stenson päätyy toteamaan sosiaalityön ja konsensus vs. radikaalius 

ongelmien pelkistyvän liberalismin perusongelmaan. Hän toteaa, että 

radikaalikriitikot ovat sidoksissa liberaaliin perinteeseen ja saavat moraalisen 

oikeutuksensa siitä. Täten he kietoutuvat moraaliseen keskusteluun (Stenson 1997, 

171). Hän ei eksplisiittisesti totea, että päädytään tuttuun liberalismin ongelmaan, 

mutta se on ilmeistä. Samalla kun radikaalit sosiaalityöntekijät korostavat alistavien 

hegemoniasuhteiden vaarallisuutta, he nojautuvat samaan liberalismin 

perusaksioomaan kaikkien yksilöiden tasa-arvoisuuksista ja tasavertaisista 

mahdollisuuksista kuin konsensusajattelijatkin, joiden mielestä avunsaajat eivät ole 
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toteuttaneet itseään oikein, vaan heistä muodostuu laiskoja köyhiä (oma vika -

ajattelu). Päädytään jälleen ideologisiin itsestään selvyyksiin. 

 

11.2. Pohdintaa 

 

Vallanmäärittely on politiikantutkimuksen keskeisimpiä tehtäviä. Itse asiassa vallan 

avulla on määritelty politiikkaa. Tässä tutkielmassa valtaa on tutkittu osana 

yhteiskuntakontrollia, julkista järjestelmää. Weber on määritellyt valtion legitiimin 

väkivallan monopolin kautta. Sosiaalityöllä ja sen edeltäjillä on ollut  merkittävä 

tehtävä toimia seurakuntien, kuntien ja valtion vallankäytön viimeisenä, syvimmälle 

arkeen, ulottuvana muotona. Foucault kuvailee vallankäytön muuttuneen ja 

muutoksen alkaneen viimeistään 1700-luvulla. Vallankäytön päämärät ja keinot ovat 

muuttuneet. Aikaisemmin päämääränä oli alistaa alamaiset valtiovallan käskyvaltaan 

ja näyttää valtionjohdon voimaa. Tähän pyrittiin näkyvän fyysisen väkivallan ja 

kidutuksen keinoin.  Valtiolla oli oikeus päättää alamaisen elämä. Nykyisin vallan 

päämääränä voidaan nähdä tuottavuus. Tähän pyritään kurin ja valvonnan keinoin, 

jotka täydellistyvät itsekurina. Valtiolla on oikeus pitää yksilö tuottavuuden piirissä, 

oikeus tämän elämään. Sosiaalityön kehittyminen voidaan nähdä osana tätä kehitystä. 

Sosiaalityöstä on muodostunut poliisin ja oikeuslaitoksen rinnalle tai paremminkin 

taakse valtiovallan laeilla säätelemä kuntien toteuttama sosialisaatiokoneisto. 

Sosiaalityön sosialisoinnin voidaan katsoa liittyvän kapitalistisen 

yhteiskunnan ylläpitoon ja syntyyn. 1800-luvun ranskalaisessa keskustelussa köyhät 

muodostivat uudelle liberalistiselle ajattelulle merkittävän ongelman. He nostivat 

esiin kysymyksen tasavertaisuudesta, joka ei näyttänyt toteutuvan heidän kohdallaan. 

Valtioiden oli kehiteltävä keinoja voittaa tämä ongelma. Tämä samainen ongelma on 

säilynyt nykypäiviin saakka. Sotien jälkeen kehittyi laajat hyvinvointivaltiolliset 

rakenteen, joiden voidaan katsoa lopulta taanneen markkinakapitalismin 

yhteiskunnallisen voittokulun. Ilman hyvinvointirakenteita markkinatalous ei voisi 

näyttäytyä parhaana mahdollisena kansainvälisenä regiiminä. Tämä on nähtävissä 

mm. Yhdysvaltoja kohtaan kasvavassa kritiikissä. Markkinatalouden voittokulkuun 

yhdistettynä ja liberalismiin lisättynä uusliberalistiset opit pyrkivät osaltaan 

tyhjentämään historiaa. Jokaisella on samat oikeudet ja mahdollisuudet edistyä 

yhteiskunnassa, joten syntyperällä  sosiaalisella tilanteella tai yhteiskuntajärjestyksellä 

ei voida yksilön ongelmia enää perustella. 
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1960-luvun hyvinvointivaltio uskon leimaamassa eurooppalaisessa 

ilmapiirissä nousi kritiikkiä sosiaalityötä ja sosiaalisektoria kohtaan. Valtiovallan 

katsottiin pyrkivän  ylläpitämään sosiaalityön avulla kulutusta ja oikeaa ideologista 

ympäristöä ja näin estävän levottomuuksien ja klikkien synty. Althusser pohti 1960-

luvun lopussa valtaa uudella tavalla. Hän ei sijoittanut, klassisten yksidimensio 

teoreetikkojen tapaan, valtaa ainoastaan politiikan ja päätöksenteon sekä näkyvien 

intressikonfliktien sektorille, vaan asemoi vallan käsitteen yhteiskunnan 

ajatusjärjestelmien itsestään selvyyksien ja välttämättömyyksien kentälle. Hänelle 

merkittävin tutkimuksen kohde oli koululaitos. Althusser kuitenkin unohti, tai ei 

halunnut pohtia, sosiaalityön osuutta yhteiskunnan ideologisten valtiokoneistojen 

ylläpidossa. Kenties teoreettisesti se ei olisi tarjonnut enempää hänen 

valtahahmotelmilleen. Kuten tässä työssä on todettu voidaan sosiaalityön valta nähdä 

osana yhteiskunnan valtiokoneistoja, itse asiassa se näyttäytyy puuttuvana linkkinä tai 

täydellistävänä osana kirkko-perhe-parin korvanneessa koulu-perhe-parissa, 

vahvistaen perhettä tukemalla kasvatusta ja tuomalla yhteiskunnallisen vaikutuksen 

selkeämmin arkeen. Tukemalla koulun kasvatustyötä, sekä jatkamalla ajallisesti 

yhteiskunnan vallankäyttöä kouluvuosien kasvatuksessa. Tätä tehtävää hoiti aiemmin 

kirkko.  

Hirschin 1970-luvun lopun yhteiskuntatarkastelu tuo sosiaalityön 

vallasta uusia puolia esiin. Vallan päämääränä on taata yksilön kulutus ja mukana 

pysyminen markkinayhteiskunnassa. Juuri näitä päämääriä painotti Pekka Kuusi 

1960-luvun sosiaalipolitiikassaan. Vallan keinoina voidaan nähdä myös rahalliset 

suoritteet. Rahasta onkin tullut hyvinvointiyhteiskunnan merkittävin yleiskeino pitää 

ihmiset toimimassa ja osana yhteiskuntaa. Sosiaalityöntekijöiden työhön oleellisesti 

liittyvä vallankäytön muoto on passivoiva instutionalismi. Tahtomattaankin 

sosiaalityöntekijät toteuttavat ja ylläpitävät sitä. Sosiaalityön valta perustuukin 

suurelta määrin joukkojen yksilöintiin: kuriin. 

Sosiaalityö nähdään usein kahden stereotypian, kautta: pyyteettömän 

auttamisen ja tukahduttavan kontrollin kautta. Foucault tarkkailee yhteiskunta 

kontrollin syntyä sekä inhimillisyyden että rangaistuksen avulla. Näissä tarkasteluissa 

hän päätyy toteamaan, että ilmiöitä ei voida erottaa toisistaan. Vaikka stereotypiat 

ovat siis yksipuolisia, eikä niiden tarjoama dikotomia ole perusteltavissa, ovat ne 

historiallisesti merkittäviä puhuntoja. Sosiaalityö edeltäjineen on syntynyt 

yhteiskunnan muiden kurinpitokoneistojen myötä, rinnalle ja tilalle. Sen käytänteissä 
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voidaankin nähdä merkittäviä yhtäläisyyksiä mm. hyväksyttävälle rankaisemiselle. 

Siinä missä oikeuslaitoksen toimien tulee olla hyväksyttäviä on myös sosiaalityön 

lunastettava legitimiteettinsä yhteiskunnassa.  

Sosiaalityön legitimointi on yleisimmin legaalisrationaalista. 

Sosiaalityötä säätelevä sosiaalihuoltolaki antaa sosiaalityöntekijöille  merkittäviä 

valtaresursseja. Kaikkien sosiaalityön resurssien taustalla voidaan nähdä fyysisen 

vallankäytön oikeutus. Taloudelliset valtaresurssit ovat myös merkittävä ja paljon 

puhuttanut osa sosiaalityöntekijöiden arjesta. Pohjimmiltaan sosiaalityö on 

sosialisointia, jossa pyritään eri valtaresurssein ja vallan kasvoin vaikuttamaan 

yksilöiden toimintaan ja tuottavuuteen. Tätä voidaan kutsua holhoukseksi, 

kannustamiseksi, auttamiseksi, tukemiseksi, kontrolliksi tai hyväntekeväisyydeksi. 

Vaikka nämä kaikki käsitteet saavat sosiaalityön teoriassa aivan päinvastaiset sisällöt 

niiden valtateoreettinen tarkastelu osoittaa lähinnä keinojen ei päämäärien vaihtuvan. 

Vaikka sosiaalityöntekijä haluisi pyrkiä, joihinkin muihin kuin yhteiskunnassa 

hyväksyttyihin päämääriin, hän joutuu toteuttamaan vallitsevia ideologioita, mikäli 

haluaa auttaa asiakastaan. 

Sosiaalityö on kokenut merkittävän murroksen sen akateemistumisen 

myötä. Kuitenkaan palkkakehitys tai yleinen arvostus ei ole edennyt ammattikunnan 

tahtomalla tavalla. Sosiaalityötä ei voidakaan ilman varausta kutsua professioksi, 

vaikka siten tehdään tietoisesti monissa tieteellisissä sosiaalityön julkaisuissa. 

Sosiaalityön sisältä käsin pyritään professiota, ja sitä kautta yhteiskunnallista valtaa, 

pönkittämään. Sosiaalityön profession kehitystä jarruttaa kuitenkin yleinen ilmapiiri, 

Talentian jäsenpohja, huonopalkkaus sekä sosiaalityöntekijöiden passiivisuus. 

Sosiaalityöntekijän asema asiantuntijana ei ole vielä vakiintunut eikä selkeytynyt. 

Sosiaalityöntekijä auktoriteetti usein kielletään, joskin tämä saattaa peittää myös 

heidän käyttämäänsä valtaa.  

Sosiaalityöntekijä näyttäytyy edelleenkin hallintovirkamiehenä. 

Suomessa sosiaalityö on hajautettu kuntiin, mutta se on säännelty voimakkaasti. 

Sosiaalityö onkin pitkään rakentunut laista lähtien. Weberin teoriassa kapitalistiselle 

yhteiskunnalle tyypillinen piirre on sosiaalinen työ tai paremminkin 

hyväntekeväisyys. Kapitalismi ei perustu missään tapauksessa ahneudelle sillä se olisi 

impulsiivista ja irrationaalista. Kapitalistinen yhteiskunta perustuu rationaaliselle 

voitontavoittelulle, jonka osa sosiaalityö voi olla. Weberin puhtaan byrokratiateorian 

mukainen lähestymistapa on aina mielenkiintoinen kun puhutaan suurista 
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organisaatioista. Kari Palosen mukaan on byrokratian historiassa erotettavissa useita 

erilaisia byrokraatti tyyppejä. Nykyajan byrokraatteja Palonen kutsuu 

trendibyrokraateiksi. Trendibyrokraatille on tyypillistä se että, ne sopeutuvat 

vallitsevaan kontingenssiin. Toisen näkökulman trendibyrokratiaan tarjoaa 

Luhmannin systeemiteoria ja toisen julkishallinnon markkinoituminen. 

Sosiaalityön vallan muotoutumiselle uusimman ja merkittävimmän 

viitekehyksen muodostaa taloudellisen alueen ja diskurssin laajeneminen. Uuden 

diskurssin ja uusien julkishallinnollisten rakenteiden laajeneminen ovat muuttamassa 

sosiaalityön hahmottumista. Sosiaalityön vastuun luonne saattaa muuttua enemmän 

minimiteorian mukaiseksi, jolloin tärkeimmäksi tavoitteeksi muodostuu tuottavuus. 

Tällä saattaa olla kermaa kuorivia vaikutuksia. Sosiaalityön asiakkaat saattavat 

muuttua hyviksi ja huonoiksi - tuloksia tuottaviksi ja tuloksettomiksi. Jo nyt 

hyötykeskustelu on vallannut alaa  ja esimerkiksi priorisoinnista tullut arkipäivää 

myös sosiaaliasemilla. Sosiaalityön tulosten mittaamiseen liittyy myös monia 

haasteita. Nähtäväksi jää mihin suuntaan sosiaalityö kehittyy. Uusliberalistisilla 

opeilla on rajansa. Mikäli sosiaalityö muuttuu taas kokonaisvaltaisesta muutostyöstä 

vakiinnuttavaksi korjaamiseksi ja sen toimintaa tehostetaan uusilla tiukemmilla laeilla 

indikoi tämä jo ylempien luokkien massojen pelkoa ja viiveellä todennäköisesti myös 

huono-osaisten pelkoa. Massojen pelko ruokkii siis itseään. Tällöin ainoa keino 

massojen pelon lievittämiseksi ja yhteiskuntajärjestyksen säilyttämiseksi on laajentaa 

sosiaalisektoria jälleen ja kasvattaa ideologisen vallan käyttöä. Parempiosaisten 

massojen pelkoa voidaan toki lievittää myös repressiolla. 

Tutkimuksen aikana ilmeiseksi kävi, että Suomessa on tarve 

perustavanlaatuiselle yksilön aseman teoreettiselle pohdinnalle. Koko politiikan 

tieteenalalle olisi merkittävä saavutus, mikäli saataisiin aikaan kattava 

yhteiskuntafilosofinen kuvaus yksilön oikeuksien sekä yksilö�yhteisö-valtiosuhteiden 

eli sosiaalisten valtasuhteiden  kehittymisestä politiikan teoriassa. Viime aikoina 

varsinkin Smithin kirjoituksia on alettu tutkia uudessa valossa. Samanlainen kehitys 

olisi toivottavaa myös muiden klassikoiden kohdalla. Näkökulman tulisi olla yksilöstä 

kohta suurempia kokonaisuuksia, eli päinvastainen kuin yleensä. Tulisikin kysyä: 

mitä yksilö on merkinnyt politiikan klassikoille.  

Massojen pelko olisi hyvä lähtökohta tähän uuteen 

väitöskirjatutkimukseen. Ihmisen tunteet ja psyyke otettaisiin lähtökohdiksi valtion ja 

vallan käsitteiden takana. Tulisi kysyä: minkälaisena politiikan klassikot ihmiset 
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näkivät, mikä oli heidän ihmiskuvansa? Minkälaisena yksilö ja hänen oikeutensa 

valtioon sekä toisiin yksilöihin nähden on kuvattu? Mihin yksilö tarvitsee politiikkaa, 

miksi politiikka tarvitsee yksilöitä ja koska poliittinen muuttuu sosiaaliseksi?  

Suomessa klassikkojen ja vallan tarkastelu on jäänyt lähinnä sosiologien harteille, 

vaikka määritelmällisesti sosiologia tutkii ainoastaan modernia yhteiskuntaa. 

Politiikan tulisikin palauttaa Suomessa arvostuksensa yhteiskuntatutkimuksen 

perustieteenä ja vallan sen peruskäsitteenä.  
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