
PÄIVI KIVELÄ

Miten tulevaisuuden 
palvelujärjestelmä 
kohtaa ihmisen?

Kristillisen päihdejärjestön auttamistyö 
osana paikallista hyvinvointipolitiikkaa



2
Roni Veijalainen

© Päivi Kivelä ja Sininauhaliitto
Taitto: Terttu Hauhia
Kustannustoimitus: Maarit Avellan, Sininauhaliiton viestintä
Etukannen kuva: Shutterstock
Kustantaja: Sininauhaliitto
ISBN 978-952-5096-90-3



3

Sisältö
1 Paikallisilla kumppanuuksilla hyvinvointia ja osallisuutta kansalaisille ... 4
  1.1 Järjestöt kuntien kumppanina ......................................................... 5
  1.2 Tutkimuksen tausta ja toteutus ....................................................... 7

2 Järjestöillä on paikallisessa hyvinvointipolitiikassa keskeinen rooli ........ 9
  2.1 Entistä moniulotteisemman hyvinvointipolitiikan tilaus ............... 11
  2.2 Julkinen valta, tiukka talouskuri ja ristiriitainen ”aktiivinen 
   kansalaisuus” ................................................................................ 17

3 Osallisuuden portaat ja järjestöt heikoimmassa asemassa olevien 
  kansalaisten kumppanina ..................................................................... 26
  3.1 Reuna-alueiden työntekijät kokevat tulleensa jyrätyiksi ............... 33
  3.2 Ammattiauttajat järjestöissä: kilpailijoita vai kumppaneita? ........ 35
  3.3 Kristillinen päihdejärjestön työote: ihmisarvotekoja, rinnalla 
   elämistä ja identiteettityön tukemista .......................................... 40
  3.4 Puskurina ihmisen ja pitkälle erikoistuneen palvelujärjestelmän 
   välissä ............................................................................................ 50
  3.5 Yhden ihmisen periaate ................................................................ 53

4 Kumppanuus vahvistuu paikallistuntemukseen perustuvan yhdessä 
  tekemisen kautta .................................................................................. 61



4

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuuta ollaan Suomessa siirtä-
mässä enintään yhdeksälletoista SOTE-alueelle. Peruskunta säilyy paikallis-
yhteisönä. Sen jäseniä ovat tavalliset asukkaat ja erilaiset ihmisten yhteisöt 
sekä kunnan sisällä toimivat järjestöt, oppilaitokset, seurakunnat ja yrityk-
set. Millaiseksi peruskunnan vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä 
muokkautuu jatkossa, jos tulevaisuuden kunta on – uusimman hallitusoh-
jelman mukaisesti – ”yhä vahvemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja 
työllisyyden edistäjä”?

Miten hyvinvoinnin edistäminen ja läheltä asukasta saatava tuki jatkossa 
käytännössä toteutetaan? Ketkä hyvinvointia edistävät? Koputtaako joku 

1 Paikallisilla kumppanuuksilla 
	 hyvinvointia	ja	osallisuutta	
 kansalaisille

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn 
pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta

Tulevaisuuden kunnan päätehtävä on huolehtia asukkai-
den, yritysten ja yhteisöjen elämisen mahdollisuuksista. 
Hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumis-
ta palvelujen järjestäjästä yhä vahvemmin alueensa elin-
voiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi. Hallitus 
lisää kuntien päätösvaltaa erityisesti elinvoimaan liitty-
vissä asioissa ja vahvistaa paikallista vastuunottoa, har-
kintaa ja päätöksentekoa. (…) Hallitus lisää kuntalaisen ja 
lähiyhteisö jen omaa vastuuta yhteiskunnan haasteiden 
ratkaisemisessa. 
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syrjäisen mökin oveen ja ottaa selvää ”onko kaikki hyvin”, tarvitaanko ken-
ties apua ja tukea arkeen? Millainen on järjestöjen rooli läheltä saatavan tuen 
ja lähipalveluiden tuottamisessa? Miten pidetään huolta siitä, ettei pienten 
kuntien paikallistuntemusta, osaamista ja tietoa paikallisesti kehitetyistä hy-
vistä toimintamalleista hukata, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä-
misvastuu etääntyy entisestään? Tässä tutkimuksessa pohditaan erityisesti, 
miten kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten osallisuutta ja 
hyvinvointia edistävää auttamistyötä voidaan toteuttaa.

1.1	 Järjestöt	kuntien	kumppanina
Pitkät välimatkat, toimijoiden vähäisyys ja pieni väestöpohja tekevät pie-
nistä maaseutukunnista ja suurempien kuntien reuna-alueista haasteellisia 
niin julkisen, kolmannen sektorin kuin yritystenkin palvelutuotannolle. Lä-
hipalvelut ovat etääntyneet ja harventuneet reuna-alueilla sitä mukaa, kun 
palveluita on keskitetty. Erityisesti heikossa asemassa olevat ihmiset ovat 
vaarassa jäädä tarvitsemiensa palveluiden, avun ja tuen saavuttamattomiin. 
(Juntunen (toim.) 2012; 2014.)

Ritva Pihlaja (2014) esittää, että tulevaisuuden kunta on kumppanuuskunta. 
Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsivä Briitta Koskiaho (2014) puoles-
taan toteaa, että julkisen sektorin on ryhdistäydyttävä ja prio risoitava omaa 
palvelutuotantoaan ja kehitettävä määrätietoisesti entistä tasavertaisempaa 
kumppanuutta järjestöjen ja muiden kansalaisten yhteisöjen kanssa. Sakari 
Möttönen (2014) puhuu pienen sosiaalipolitiikan suuresta merkityksestä 
paikallistasolla. Pieni sosiaalipolitiikka on paikallisista oloista lähtevää kan-
salaisten osallistumista ja yhteisöllisyyttä, ihmisten keskinäistä huolehtimis-
ta ja auttamistyötä (ks. myös Kivelä & Lund 2014). Mutta kuka tulevaisuu-
dessa huolehtii paikallisen sosiaalipolitiikan ja kansalaistoiminnan koordi-
noinnista, edistää ja turvaa niiden jatkuvuutta, jos peruskuntien resurssit 
kohdistetaan yhä vahvemmin palvelemaan elinkeinopolitiikkaa?

Huomattava osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta tapahtuu paikal-
lisyhdistyksissä. Harrastus- ja virkistystoiminta sekä vapaaehtoistoiminta 
ovat yhdistysten toiminnan keskeisiä osa-alueita. Esimerkiksi kulttuuri-
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harrastukset, erilaiset tapahtumat, liikuntaryhmät, retket ja matkat luovat 
hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä. (Häkkilä & Tourula (toim.) 2013.) 
Sosiaali- ja terveysjärjestöt paikallisyhdistyksineen eivät kuitenkaan maan-
tieteellisesti kata koko Suomea, varsinkaan harvaan asuttua maaseutua.

Osa väestöstä ei omaehtoisesti kykene tai halua hakeutua yhdistystoimin-
taan ja osallisuuteen muiden ihmisten kanssa, olivatpa paikallisyhteisöt 
miten aktiivisia hyvänsä. Syrjäytyviä, koteihinsa erakoituvia ja vailla vaki-
naista asuntoa olevia ihmisiä on haluttava ja osattava etsiä, vaikka he ovat 
poissa silmistä eivätkä omatoimisesti hakeudu palveluiden piiriin (Kivelä 
2014). Tähän tarvitaan paikallistuntemusta, etsivää ja jalkautuvaa työotet-
ta, sensitiivisyyttä sekä ihmisten arjen kulttuurin ja elämäntavan taustojen 
ymmärtämistä. Esimerkiksi maaseudun yksinäisten vanhusten ja syrjäytet-
tyjen parissa työskentelevät usein hyvin pienin resurssein, mutta auttami-
sen eetoksen voimalla, erityisesti seurakuntien diakoniatyö sekä kristilliset 
päihdejärjestöt eri puolella Suomea.

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu empiirisen tapausesimerkin avulla, mi-
ten yksi kunta on hakenut ratkaisuja hyvinvointipolitiikan ja -palveluiden 
järjestämiseen yhdessä oman alueensa kansalaisjärjestöjen kanssa ja mi-
ten kunnassa kumppanuutta perustellaan. Tutkimuksessa kuvataan, miten 
kunnan ja järjestöjen suhde, kumppanuuteen liittyvät roolit, odotukset ja 
näkemykset kuntalaisista jäsentyvät eri toimijoiden haastattelupuheessa, ja 
miten yhteneväisiä tai eriäviä nämä näkemykset ovat kuntaorganisaation eri 
tasoilla. Lisäksi huomio kiinnittyy siihen, miten kristillinen päihdejärjestö 
jäsentää omaa rooliaan kunnan hyvinvointipolitiikassa, kaikkein heikoim-
massa asemassa olevien kuntalaisten auttajana, hyvinvoinnin ja osallisuu-
den edistäjänä.
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1.2  Tutkimuksen tausta ja toteutus

Artikkeli perustuu Sininauhaliitossa vuosina 2014–2015 toteutettuun tut-
kimukseen, jossa on tarkasteltu paikallista kumppanuutta ja kristillisen 
päihdejärjestön auttamistyötä sekä kunnan että järjestön näkökulmasta. Ta-
paustutkimusta varten haastateltiin syys-lokakuussa 2014 keskisuuren suo-
malaisen kaupungin hyvinvointipalveluista vastaavan tilaajaorganisaation 
sekä palvelutuotannon edustajia kuntaorganisaation eri tasoilta (N=14). 
Lisäksi haastateltiin samassa kunnassa toimivan Sininauhaliiton jäsenjär-
jestön johto, työntekijöitä ja hallituksen jäseniä (N=7). Kaikille haastatel-
taville esitettiin samassa järjestyksessä kymmenen väittämää, joita kukin 
haastateltava sai vapaasti kommentoida omasta näkökulmastaan. Teemoina 
olivat kunnan ja järjestön roolit, niiden keskinäiset suhteet, kumppanuuden 
sujuvuus sekä näkemykset kuntalaisista ja SOTE-uudistuksen vaikutuksis-
ta kumppanuuteen.1 SOTE-uudistusta oli valmisteltu Kataisen ja Stubbin 
hallitusten johdolla, ja valmistelun pohjalta tehty esitys järjestämislaista oli 
haastatteluajankohtana parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa. Sittem-
min lakiehdotus kaatui ennen kevään 2015 eduskuntavaaleja.2

Yksittäiset haastattelut kestivät puolesta tunnista kahteen tuntiin. Tätä teks-
tiä varten valituista haastatteluotteista on jonkin verran poistettu niiden 
sisällön tulkinnan kannalta merkityksettömiä tilkesanoja3 ja toistoja. Sekä 
haastatteluotteiden sujuvamman luettavuuden varmistamiseksi että haasta-
teltavien tunnistettavuuden vähentämiseksi puhekieltä (esim. murresanat) 
on osin muokattu yleiskielen mukaiseksi.

Haastattelujen lisäksi tutkija on havainnoinut jäsenjärjestön toimintaa vuo-
desta 2013 alkaen. Tutkija on tehnyt muun muassa asiakas- ja kenttäkäyntejä 
järjestön työntekijöiden kanssa sekä tutustunut erilaisiin kumppanuuteen 
liittyviin asiakirjoihin. Tutkimuksen kohteena on aiemmin ollut erityisesti 
päihde- ja mielenterveysongelmaisille suunnattu sosiaalinen isännöinti ja 
sektorirajat ylittävä ruohonjuuritason verkostoyhteistyö maaseutualueilla. 
Tekstissä esiintyvät argumentit ja väitteet perustuvat aineistosta tehtyihin 
havaintoihin myös silloin, kun aineistoon ei suoranaisesti viitata.



8

Tutkimusta on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriön Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmä (YTR) (ks. myös Kivelä 2014; Kivelä & Lund 2014).

1.   1. Kunta ja järjestöt tarvitsevat toisiaan.
   2. Järjestöjen rooli on selkeä.
   3. Perustettavat sosiaali- ja terveyspalvelualueet vaikuttavat järjestöjen rooliin tulevaisuudessa.
   4. Hyvä kuntalainen on aktiivinen ja aloitteellinen.
   5. Heikossa asemassa olevat kuntalaiset tarvitsevat puolestapuhujia.
   6. Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut ovat kaikkien [kuntalaisten] saavutettavissa.
   7. Terveyden ja toimintakyvyn turvaaminen on mahdollista harvaan asutulla maaseudulla.
   8. Päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvät ratkaisut ovat toimivia [kunnassa].
   9. Päihteisiin liittyvä syrjäytyminen on [kunnalle] ongelma.
 10. Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen organisaation eri tasoilla tunnetaan päihde- ja mielenter - 
  veysongelmaisten arki.

2. SOTE-uudistuksen aiemmasta valmistelusta tarkemmin http://stm.fi/aiempi-sote-valmistelu 
 (luettu 29.5.2015)

3. esim. tota, niinku
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2 Järjestöillä on paikallisessa     
	 hyvinvointipolitiikassa	keskeinen	rooli

Kun suomalaista hyvinvointivaltiota alettiin määrätietoisesti rakentaa 
1960-luvulla, yhtenä tavoitteena oli poliittisesti ja kulttuurisesti rikkonai-
sen kansakunnan yhtenäistäminen. Nyky-Suomen väestö on kulttuurisesti, 
etnisesti ja sosiaalisesti heterogeenisempi. Kulttuurierot sekä sosiaalinen ja 
alueellinen eriarvoistuminen velvoittavat uudistamaan palvelujärjestelmää 
räätälöidympään suuntaan (Koskiaho 2014). Varsinkaan palvelutarpeiden 
muodostumista ennalta ehkäiseviä sosiaali- ja hyvinvointipalveluita ei ole 
– toisin kuin esimerkiksi erikoissairaanhoidon palveluja – tarkoituksenmu-
kaista rakentaa keskittämisen ja standardoinnin periaatteella. Huono-osai-
suuden kasaantumiskierteen katkaisemisen avaimet ovat ihmisen kohtaa-
misessa ja kokonaisvaltaisessa työotteessa, joka huomioi yksilön ainutlaa-
tuiset elämänkulun kokemukset sekä paikallisten olosuhteiden merkityksen.

Nykyinen palvelujärjestelmä on rakennettu korkeasti koulutettujen profes-
sioiden, standardoinnin ja pitkälle viedyn erikoistumisen periaatteilla. Var-
sinkin sosiaali- ja mielenterveyspalveluissa, joissa vaikuttavan auttamistyön 
ydin on haavoittuvassa asemassa olevan ihmisen arjen kulttuurille sensitii-
visessä yksilöllisessä kohtaamisessa, tämän ajattelutavan hyötyjä on kovin 
pitkälle vietynä vaikea hahmottaa. Jos uudistus etenee yksipuolisesti yhä 
pidemmälle yhdenmukaistamisen ja keskittämisen suuntaan, on tutkimuk-
sessa kertyneen tietämyksen perusteella oletettavissa, että julkiset palvelut 
eivät jatkossa tavoita kaikkein huono-osaisimpia nykyistä paremmin.

Kaikkien pahoinvoinnin lievittämiseen ei riitä se, että lähiterveysasema säi-
lyy. Julkisten terveyspalvelujen saatavuuden tehostaminen tai sosiaalityönte-
kijöiden vastaanottoaikojen lisääminen ei takaa kestävää hyvinvoinnin pa-
ranemista ainakaan kaikille väestöryhmille. Olisi kyettävä entistä paremmin 
pureutumaan palvelutarpeen taustalla oleviin syihin. Julkinen sektori voi 
pyrkiä kehittämään osallisuus- ja hyvinvointipolitiikkaansa sekä palvelujär-
jestelmänsä asiakaslähtöisyyttä muun muassa järjestökumppanuuksia hyö-
dyntämällä, kuten tähän tutkimukseen osallistuneessa kunnassa on tehty.
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Tietenkin järjestöt tarvitsevat kuntaa ja julkista sektoria, koska 
ei järjestöt pysty, mulla on se fiilis, että he eivät pysty omalla, 
muulla ulkoisella toiminnallaan rahoittamaan toimintaansa. 
(…) 

Ja minä olen monesti sanonut, onko se nyt rumasti vai hyvin 
sanottu, mutta että minä ajattelen, että kun kunta heittää jär-
jestöön euron, niin kyllä se saa enemmällä kuin eurolla takasin. 

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Me ollaan saatu se (palvelujärjestelmä) yhdessä (järjestöjen 
kanssa) uuteen kuosiin, uuteen toimintamalliin ja uuteen kon-
tekstiin. Ehkä se (järjestön) rooli tuleekin sitä kautta, just kump-
panuuden kautta, suunnitellaan ja muotoillaan yhdessä. (…)

Tärkeintä minun mielestä on se, että järjestöt pystyvät, oli se sit-
ten vapaaehtosuutta tai ammatillisuutta, et he pystyy pitämään 
yllä sen oman järjestön eetoksen, mistä on lähdetty liikkeelle.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)



11

2.1	 Entistä	moniulotteisemman	hyvinvointipolitiikan	tilaus

Hyvinvointipolitiikka sisältää kaiken toiminnan, joka vaikut-
taa ihmisen hyvinvointiin ja sen kokemiseen aina asunto-
politiikasta elinkeino- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kuntien 
on tunnistettava hyvinvoinnin osatekijät sen lisäämiseksi 
sekä ongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Vastuu 
elämänlaadusta on myös kuntalaisilla. 

(Kuntaliitto, www.kunnat.net/hyvinvointikunta)

Tutkimushaastatteluissa esitetyistä väittämistä erityisesti numero 4, hyvä 
kuntalainen on aktiivinen ja aloitteellinen, rohkaisi ja provosoi haastatelta-
via puhumaan kuntalaisten välisistä eroista ja eriarvoisuuksista. Väittämän 
sanavalinnoista johtuen puhe aktiivisesta kuntalaisesta oli väistämätöntä, 
joten mielenkiinto kohdistui siihen, millaisia erilaisia kantoja ja näkökulmia 
väittämään esitettiin eri positioista käsin.

Se, miten kukin haastateltava suhtautui väittämään, riippui yhtäältä siitä, 
miten suora kosketuspinta hänellä oli yhtäältä käytännön asiakastyöhön, 
tai toisaalta miten tuttua eri kuntalais- ja asiakasryhmien arkielämä ja jär-
jestötyö hänelle oli.

Varsinkin tilaajaorganisaatiossa sekä esimiestasolla oltiin pääosin sitä miel-
tä, että ”aktiivinen ja aloitteellinen kuntalainen” on lähellä kunnan strate-
gisia tarkoitusperiä palvelevaa retoriikkaa, jolla kuntaorganisaatio viestii 
kuntalaisille. Nähtiin, että retoriikan avulla voidaan edistää uudenlaista 
ajattelutapaa ja asennoitumista kuntalaisena olemiseen ja toimimiseen. 
Esimiestasolla aktiivisuus- ja aloitteellisuusodotusten esille nostamista ei 
mielletty erilaisia kuntalaisia arvottavana tai normittavana puheena, joka 
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luokittelisi heitä eriarvoiseen asemaan esimerkiksi palveluiden tarjonnan 
suhteen. Katsottiin, että retoriikasta huolimatta kuntalaisen ei tarvitse an-
saita oikeutta palveluihin esimerkiksi yleisesti hyväksyttävällä elämäntavalla 
tai ”aktiivisuudella”. Rohkeaa sosiaalipolitiikkaa ja kumppanuusyhteistyötä 
tekemällä haluttiin pitää palvelutuotannossa myös ”pahnanpohjimmaisten” 
kuntalaisten puolia.

Ihmiset hoitavat nykyään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan, 
läheisiään, lapsiaan, lastenlapsiaan, vanhempiaan, isovanhem-
pia… siis kuinka paljon ihmiset toimii! Suomi on edelleenkin yhdis-
tysten luvattu maa ja kaikki tämä aktiviteetti, mitä tässä maassa 
on, niin ihan noin eurooppalaisesti katsoen, onhan se ihan huikee.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Se on ihan yhtä hyvä kuntalainen, joka on passiivinen ja aloittee-
ton. Tietysti me toivotaan, että ihmiset tekisivät maksimaalises-
ti, käyttäisivät oman toimintakykynsä, pitäisivät sitä yllä, koska 
meillä ei riitä oikein rahat. Että siitä näkökulmasta me tietysti 
aina hurrataan, kun on aktiivista. Mutta tosiasia on se, että sitten 
meillä on ne pahnanpohjimmaiset, jotka ei ole. Ja me pidetään 
niistäkin huolta. Eikä se palvelujen saaminen voi olla koskaan 
kiinni siitä ihmisen omasta. 

(Kunnan tilaajaorganisaatio)
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Että meillähän on yritetty joskus aloittaa tämä keskustelu: että 
pitääkö hoitaa niitä, jotka ovat turmelleet itse passiivisella elä-
mäntavalla tai tuhoavalla elämäntavalla itsensä. Mehän ollaan 
valittu se linja, että meidän kannalta on ihan sama, onko se kun-
talainen aktiivinen ja aloitteellinen vai passiivinen ja aloitteeton. 
Mutta me yritetään kaikella tavalla promotoida sitä aktiivisuutta 
ja luoda sille edellytyksiä. Ja se on tietysti kunnan tehtävä.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Yleisesti ottaen kuntaorganisaation eri tasoilla tiedostettiin kohtalaisen hy-
vin, että kuntalaisten alueellisesti ja sosiaalisesti monenkirjavaa joukkoa ei 
kannata lähestyä yksiulotteisella hyvinvointipolitiikalla tai palvelujärjestel-
mällä. Taulukossa 1 esitellään neljä kuntalaistyyppiä sekä niihin kohdistu-
vat hyvinvointipoliittiset linjaukset ja tavoitetilat sellaisena kuin tutkija on 
ne tutkimusaineiston perusteella hahmottanut. Kuntalaistyypit on nimetty 
seuraavasti: (1) passiivinen kuntalainen, (2) aktiivinen kuntalainen, (3) ak-
tiivinen ja oikeuksistaan tietoinen asiakaskuntalainen sekä (4) heikossa ase-
massa oleva kuntalainen, joka on pudonnut tai vaarassa pudota kokonaan 
palveluiden ja osallisuuden piiristä. Haastattelujen avulla hahmottuu siis 
suhteellisen monisyinen näkemys kuntalais-kansalaisista.

Taulukossa esiteltyjä osallistamispolitiikan tavoitetiloja tarkastelemalla näh-
dään, että kunnan hyvinvointistrategia on itse asiassa rakennettu tavalla, 
jossa järjestöjen rooli kuntalaisten hyvinvoinnin tuottamisessa nähdään 
merkittävämpänä kuin oma, viranomaistyönä tuotettavan palvelujärjestel-
mänsä ja sitä kautta omien työntekijöiden rooli.

Palvelujärjestelmä viranomaistoimijoineen ja asiakastyöntekijöineen ku-
vataan eräänlaisena valmius- tai varmistusjoukkona, jonka ei tule ”hospi-
talisoida” tai ”holhota” kuntalaisia turhan päiten. Järjestöille kaavaillussa 
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tehtävissä korostuu yhtäältä niiden merkitys omaehtoisena kansalaisten yh-
teisöinä ja eräänlaisina oma apu -yhteisöjen verkkona. Niiden merkitystä 
palveluohjaajina ja etsivän työn toteuttajina tuodaan myös jossain määrin 
esille.

Osa järjestöistä nähdään paitsi osallistumisen ja aktiivisen kansalaisuuden 
harjoittamisen paikkoja ja tilaisuuksia tarjoavina toimijoina, myös joiden-
kin erityisryhmien arjen tuntijoina ja palveluiden räätälöijinä. Ne mielletään 
merkittäviksi kehittäjäkumppaneiksi erityisesti kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevien kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia edistävien palvelujen 
tuottamisessa. Tällöin järjestöjen vahvuus yhdistetään erityisesti vertaistoi-
minnan ja kokemustiedon ulottuvuuksiin.
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PASSIIVINEN
KUNTALAINEN

AKTIIVINEN 
KUNTALAINEN

ASIAKAS-
KUNTALAINEN

HEIKOSSA 
ASEMASSA
OLEVA 
KUNTALAINEN

Kunnan 
hyvinvointi-
politiikan	
painopiste 
suhteessa 
kuntalaisiin

Asenteisiin
vaikuttaminen

Herätteleminen 
ja kannustami-
nen

Tiedottaminen

Toiminnan 
mahdollista-
minen

Puretaan 
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Meillä on välillä semmoinen harha täällä kunnassa, että me 
tehtäisiin se hyvinvointi palveluilla, mutta minun oletus on, et 
hyvinvointi tehdään aina merkittävästi enemmän lähiyhteisöis-
sä ja kansalaisyhteiskunnassa.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Kunta tukee pienimuotoisesti kansalaisjärjestöjen toimintaa kumppanuus-
sopimuksilla, mutta ne ajat, jolloin kuntaan mentiin neuvottelemaan han-
kintasopimuksista tai avustuksista ”diffuusein asetelmin”, ovat ohi. Kunta 
tukee vain sellaisia järjestöjä ja ostaa vain sellaisia palveluja, jotka tukevat 
sitä perustehtävän toteuttamisessa. Kunta haluaa pitää kumppanuusjärjes-
töjen roolin selkeänä, jos se lähtee rahoittamaan järjestön toimintaa. Kun 
järjestöä avustetaan, niin odotetaan, että avustus synnyttää tai ylläpitää toi-
mintaa, joka kunnan näkökulmasta ”tuottaa lisäarvoa” eli lisää kuntalaisten 
hyvinvointia, aktiivisuutta tai osallisuutta.
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2.2	 Julkinen	valta,	tiukka	talouskuri	ja	ristiriitainen		 	
	 ”aktiivinen	kansalaisuus”

Tähän tutkimukseen osallistuneet ovat kunnallisen sosiaali- ja terveyspoli-
tiikan vaikuttajia ja toimijoita. Tutkimuspaikkakunnalla aktiivisista kansa-
laisista ja kansalaistoiminnasta odotetaan – tai ainakin toivotaan – kunta- ja 
kansantalouden pelastajaa juuri sen julkisten hyvinvointipalveluiden tar-
vetta ennalta ehkäisevän luonteen vuoksi. Kuntaa edustavat haastateltavat 
näkevät vastuun kansalaisten palveluiden pelastamisesta valuneen tiukan 
talouskurin myötä valtiolta kunnille ja kansalaisyhteiskunnalle. Koko-
naisuutena haastattelupuhe vahvistaa näkemystä siitä, että paikallistason 
sosiaa lipolitiikka on joutunut pitkään kamppailemaan yhtäältä elinvoimai-
sen ja vetovoimaisen kuntaimagon edistämiseen tähtäävien toimien sekä 
toisaalta jatkuvien kuntatalouden tehostamisvaatimusten puristuksessa. 
Kunnista on tullut hyvistä veronmaksajista ja työllistävistä yrityksistä kes-
kenään kilpailevia yritysmäisiä toimijoita. (Esim. Möttönen 2014).

Meille on aika selvää, mitä me tavoitellaan. (…) Kuntalaisen 
hyvinvoinnin lisääntymisen, konkreettisen lisääntymisen kaut-
tahan me katsotaan meidän järjestöyhteistyötä. Kansalaisyh-
teiskunnallahan on siinä hyvinvoinnin tekemisessä paljon isom-
pi merkitys minun silmissä – kuin palveluilla. 

(Kunnan tilaajaorganisaatio)
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[Me] tehdään niin isoa velkaa tällä hetkellä julkisesti, sekä val-
tiolla että kunnissa, että meidän täytyy löytää resurssi jostain.

Ja kun se resurssi just meillä vähenee, niin minä uskon, että 
niissä kuntalaisissa oleva, siinä yhteisössä olevat piilevät re-
surssit on se, millä me pärjätään. Millä me saadaan niin, että 
hyvinvoinnit eivät romahda palveluiden rahoituksen vähene-
misen kautta.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Varsinkin kuntaorganisaation ylemmillä tasoilla luottamus ”yhteisöissä 
piileviä resursseja” kohtaan vaikuttaa olevan vahvaa. Niukkuutta jakavassa 
kunnassa saattaa olla ainakin osin ylioptimistiset käsitykset siitä, mihin jär-
jestöjen taloudelliset ja inhimilliset resurssit nykytodellisuudessa riittävät.
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Ja ymmärrän kaupungin tilaajapäälliköitä, he saavat rahan ja 
se homma on hoidettava, rahaa ei tule lisää. Sitten me neuvo-
tellaan heidän kanssaan taas siinä, että molemmat ovat vähän 
niin kun samassa asemassa. Mutta keskusteluyhteys on erittäin 
hyvä, meillä on erittäin hyvät suhteet kyllä ympäröiviin kuntiin, 
että se ei ole se ongelma.

(Järjestön hallinto)

Toiveikasta ajattelua saattaa ylläpitää se, ettei kunnassa valtiovallan viime 
vuosikymmenet harjoittaman politiikan valossa nähdä enää muuta vaih-
toehtoa. Sosiaali- ja terveyspalveluuudistusta käsiteltäessä haastateltavien 
puheenvuoroista kuuluu valtiovallan tempoilevien toimenpiteiden aiheut-
tama epätietoisuus, pettymykset ja luottamuspula. Sosiaalipolitiikkaan eri-
koistuneet viranomaiset ovat erityisen huolestuneita siitä, että sosiaalinen 

Mutta (taloustilanteen) rajallisuudet täytyy tietää, ja sitten kun 
mennään yli, niin sitten täytyy tehdä päätös, että ”hei, nyt tätä 
ei pystytä tekemään”. Että eurot ratkaisevat. (…) Valtio määrää, 
antaa kovasti vastuita kunnille. Järjestöt on viimeinen lenkki, 
jota on helppo potkasta.

(Järjestön hallinto)
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Minä en odota valtion suunnasta mitään. Minä odotan sitä, 
että kunnat ovat oikeastaan ainoa kestävä elementti tässä. Jos 
sekin menetetään, niin sit ollaan todella heikolla pohjalla.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Minä väittäisin, että kunta on järjestölle luontevampi kumppani 
kuin tämmöinen kuntayhtymä. Varsinkin jos se kuntayhtymä 
operoi palveluja kuntaa isommalla alueella. Ja minä luulen, et-
tä järjestöille se merkitsee sitä, jos tämä toteutuu, että ne eivät 
enää löydä sitä kaveria. 

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Kuntaorganisaation ylätasolla ajatellaan, että peruskunnilla tulisi jatkossa-
kin olla keskeinen merkitys paikallisyhteisöjen erilaisten intressien yhdis-
täjänä.
 

jää uudistustyössä terveydellisen puolen jalkoihin. Vuosikaudet jatkuneen 
tempoilevan kunta- ja palvelurakenneuudistusten valmistelun on todettu 
lisänneen turhautumista ja muutosvastarintaa läpi koko kuntakentän (Sten-
vall, Syväjärvi, Vakkala, Virtanen & Kuoppala 2015).
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Mutta eikös kansalaisyhteiskunta ole juuri sitä varten, että kun-
nan ei tarvitse ohjeistaa sitä lähimmäisestä huolenpitämisessä 
vaan, että se kuuluu niin kun kansalaisyhteiskunnan luontee-
seen. Että jos naapurista ei tule savua, niin käydään koputtele-
massa, että ”hei, mitäs, mikä sulla on”.

Se ei ole semmoinen, minkä kunta voi ohjeistaa. Vaan kunta 
perustuu siihen, että on semmoinen kansalaisyhteiskunta.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Samalla tiedostetaan myös vaara, joka voisi muodostua, jos mennään liiaksi 
kansalaisyhteiskunnan tontille tai syyllistytään kansalaistoiminnan ”mesta-
rointiin”, ulkopuoliseen ohjailuun. Kuntaorganisaation tehtävänä pidetään 
riittävän hyvin saavutettavissa olevien palveluiden ohella kansalaistoimin-
nan esteiden purkamista sekä kuntalaisten kannustamista. Paikallista hyvin-
vointipolitiikkaa linjaavat haastateltavat vaikuttavat ajattelevan, että kansa-
laistoiminnan on kummuttava kansalaisten omista osallistumisen ja vaikut-
tamisen tarpeista. Järjestötoiminnan kansalaistoiminta luonnetta tulisi siis 
jatkossakin varjella, säilyttää kansalaislähtöisenä ja ”ihmisten näköisenä”.
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Kansalaisia lähestytään nykyisin yleisesti palveluiden kuluttajina, loppukäyt-
täjinä tai asiakkaina (esim. Hokkanen 2014). Tähän limittyy kansalaisten 
mieltäminen rationaalisiksi, aktiivisiksi ja vastuullisiksi valintoja tekeviksi 
yksilöiksi. Eräänlaisena ideologiana voidaan pitää suhtautumistapaa, joka 
korostaa yksilön oikeuksia, velvollisuuksia, edellytyksiä ja tietoisia pyrki-
myksiä tehdä vastuullisia ja oman edun mukaisia valintoja eri elämänalueil-
la. (Saarinen, Salmenniemi & Keränen 2015, 606.) 

Tällaisen ajattelun kääntöpuolena voidaan nähdä merkkejä niin yhteis-
kunnallisessa keskustelussa kuin yksittäisten kansalaisten ajattelussakin. 
Ymmärrys niiden ihmisten toiminta- ja ajattelutapoja kohtaan, jotka eivät 
hahmota elämässään vaihtoehtoja tai ”toisin valitsemisen” paikkoja, eivätkä 
pysty tai halua tehdä omaa tai läheistensä hyvinvointia lisääviä valintoja, on 
hapertunut. 

Kunnan palvelutuotannon työntekijöissä väittämä – hyvä kuntalainen on 
aktiivinen ja aloitteellinen – herätti osin kriittisempiä näkemyksiä kuin 
hallinnossa ja johdossa, äärimmillään jopa inhoa. Ruohonjuuritason asia-
kastyöntekijät eivät nähneet puhetapaa pelkästään viattomana kuntalaisia 
kannustavana ja innostavana retoriikkana. Pikemminkin he ilmaisivat koke-
vansa, että puhetapa johtaa organisaatio- ja palvelukulttuuriin, joka herättää 
alemmuuden tunteita ennestäänkin heikossa asemassa olevissa kuntalaisis-
sa, ”niissä, jotka eivät pysty olemaan aktiivisia ja aloitteellisia”.
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Mutta jos ohjaava arvo on ”aktiivinen ja aloitteellinen”, niin 
minun mielestä silloin ollaan aika kaukana päihde- ja mielen-
terveysongelmaisen arjesta. (…)

Ja sitten yritetään tuoda tällaisia yksinkertaistettuja asiakkaat 
muottiin laittavia malleja, jotka sotivat sitä koko mielenterveys-
hoitoideologiaa vastaan.

(Kunnan asiakastyöntekijä)

Paikallistason näkökulmaerot ja ruohonjuuritason työntekijöiden varauk-
sellinen suhtautuminen voidaan asettaa laajempaan yhteiskunnalliseen 
kontekstiin. Saarinen, Salmenniemi ja Keränen (2014) tarkastelevat, miten 
hyvinvointia koskeva järkeily on muuttunut suomalaisissa hallitusohjel-
missa vuosina 1974–2014 ja miten tämä muutos on muovannut käsitystä 
kansalaisista.

Lipposen ensimmäisestä hallituksesta (1995–1999) lähtien hallitusohjel-
mien  avainkäsite suhteessa kansalaisiin on ollut kannustaminen. Kannus-
tamispuhe ottaa polttopisteeseen yksilön itsesuhteen hallinnan. Yhteiskun-
taa halutaan muuttaa yksilöiden itseensä kohdistaman eettisen työn kautta, 
yksilön psyykkistä maailmaa työstämällä. (Emt. 613–614.) Hallitusohjelmat 
viestivät myös, että heikompiosaisten sosiaaliset ongelmat hahmotetaan eri-
tyisesti yksilöiden elämänhallintakysymyksiksi, joihin on pyrittävä kehittä-
mään räätälöityjä tukitoimia (emt. 613).
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Tällainen ”palveluote” ei aina assosioidu erityisen hyvin pitkälle erikoistu-
neen ja standardoidun palvelujärjestelmän asiakastyön käytäntöihin. 

Meille puhutaan tosi paljon aktiivisesta asiakkaasta, se on 
suorastaan huono pila. Me tiedetään, että ihmisessä ei ole 
aktiivisuutta ja aloitteellisuutta, hyvä jos pystyy soittamaan 
ja tulemaan vastaanotolle, se on ehkä se viimeinen koetus tai 
ponnistus.

(Kunnan palvelutuotanto)
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Mielenterveyspalveluiden työntekijä kuvasi todellisuutta asiakasrajapin-
nassa siten, että ollaan menossa yhä pidemmälle tilanteeseen, jossa vain 
”kohtuupärjääjiä” pystytään palvelemaan tarkoituksenmukaisesti. Monen 
ruohonjuuritason työntekijän puheesta onkin kuultavissa, että he tarkaste-
levat aktiivisen kansalaisuuden -retoriikkaa oman asiakaskuntansa ja oman 
arkisen työnsä näkökulmasta, kun ylemmällä tasolla keskitytään kuntalais-
ten koko kirjon tarkasteluun. Ymmärrettävästi julkisen palvelujärjestelmän 
työntekijät tarkastelevat maailmaa palvelujärjestelmäkeskeisemmin kuin 
”kumppanuuden hyvinvointipolitiikkaa” yhdessä muiden toimijoiden kans-
sa kehittelevä organisaation hallinto ja johto.

Haastateltavissa oli kuitenkin myös järjestöyhteistyön edut omassa työssään 
ja asiakkaidensa elämäntilanteissa havainneita työntekijöitä, joiden näke-
mykset eivät olleet yhtä kriittisiä.

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana järjestöjen asema on 
tunnustettu ja tiedetään, että ilman järjestöjä palveluverkosto 
jää liian hataraksi. Ja itse asiassa se on yks semmoinen, jos 
ajatellaan sitä, että palvelujen tulee olla asiakaslähtöisiä, niin 
järjestöthän tarjoavat tälle valtavan hyvän areenan, missä olla 
toimijana, tulla autettavasta auttajaksi.

(Kunnan palvelutuotanto, hallinto)
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3 Osallisuuden portaat ja järjestöt   
 heikoimmassa asemassa olevien   
 kansalaisten kumppanina

Musta siinä on aina myös sellainen vaara, että järjestöstä tulee 
vaan palveluntuottaja ja minä en näe sitä pelkästään hyvänä 
asiana. Silloin menetetään myös jotain. Toivon ainakin, että jär-
jestöt olisivat jotain muutakin, kuin kumppani kunnalle, että 
olisivat enemmänkin kumppani kuntalaiselle.

(Kunnan palvelutuotanto, hallinto)

Osallisuus on yhteisöön kuulumisen ja yhteiskunnassa mukana olemisen 
tunnetta, joka rakentuu pääosin pienistä arkisista asioista. Ideaalitapauk-
sessa osallisuus lähtee omakohtaisesta sitoutumisen halusta ja johtaa oma-
ehtoiseen tekemiseen ja toimintaan itselle luontevalla tavalla. Osallisuuden 
lähikäsitteitä ovat osallistuminen ja osallistaminen. Osallistuminen liittyy 
konkreettisemmin kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin omaa itseään 
ja lähipiiriään kohtaan. Osallistuminen tarkoittaa tilaisuuksia ja konkreet-
tisia paikkoja osallistua oman elämänsä ja oman elinympäristönsä kehittä-
miseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Se voi olla esimerkiksi tempauksiin 



27

ja tapahtumiin osallistumista, vaikuttamistoimintaa tai vapaaehtoistyötä ja 
vertaistukea kansalaisjärjestöissä. Se tarjoaa vaikuttamisen väyliä omaan 
elämään. (Särkelä-Kurko 2014, 34–35.) Erityisesti heikoimpien kuntalais-
ten osallistumisen ja mielekkään tekemisen paikkoja turvaamaan tarvitaan 
kumppanuutta sosiaalialan järjestöjen kanssa.

Osallistaminen puolestaan tarkoittaa keinoja aktivoida yksilöitä osallistu-
maan. Silloin joku ulkopuolinen taho iskostaa kansalaisten mieliin osallistu-
misen tarvetta, kehottaa, kannustaa ja velvoittaa toimimaan omien tavoittei-
densa mukaisesti. (Siisiäinen 2010.) Hallitusohjelmien ja kuntastrategioiden 
puhe kansalaisille on lähtökohtaisesti juuri tällaista osallistamispuhetta.

Osallisuudesta on tullut tärkeä yhteiskunnallinen tavoite, jonka avulla py-
ritään löytämään ratkaisuja erilaisille sosiaalisille ongelmille. Kansalaisten 
aktiivisuuden korostaminen on omalta osaltaan johtanut keskusteluihin 
osallisuusyhteiskunnasta (esim. Närhi, Kokkonen & Matthies 2014). Hal-
linto- ja rakenneuudistukset ovat keskittäneet valtaa ja vähentäneet kansa-
laisten luottamusta edustukselliseen demokratiaan (ks. esim. Pihlaja 2014). 
Jos luottamusta halutaan parantaa, ovat kumppanuudet kolmannen sektorin 
kanssa jatkossa erityisen tärkeitä. Varsinkaan syrjäytetyt ja erityisen heikos-
sa asemassa olevat ihmiset, eli eri syistä työelämän, palvelujärjestelmän ja 
erinäisten yhteisöjen ulkopuolelle joutuneet, eivät toimi tai osallistu tavoilla, 
joita valtaa pitävät tahot kansalaisille tarjoavat. Vaaleissa he äänestävät har-
vakseltaan, eivätkä tee aloitteita tai valituksia. Heidän äänensä kuuluvaksi 
tekeminen ja arjen ymmärrettäväksi tekeminen on paljolti toisten toimi-
joiden varassa.

Palvelujärjestelmän asiakkuus muodostaa vain yhden varsin kapean tavan 
olla osallisina yhteiskunnassa (Hokkanen 2014). Tästäkin syystä tutkimus-
paikkakunnalla järjestöjen rooleista merkittävimpänä nähdään sellaisen 
monipuolisen kansalaistoiminnan toteuttaminen, josta voidaan käyttää ko-
koavasti nimitystä ”osallisuuspolitiikka”. Se on enemmän kuin asiakaskansa-
laisuutta ja kokemusasiantuntijuutta tai kuntalaisten vaikuttamismahdolli-
suuksia palvelujärjestelmän asiakaslähtöisyyden kehittämiseen (vrt. Närhi, 
Kokkonen & Matthies 2014).
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Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen osallisuushanke Sallin julkaisus-
sa (Jämsén & Pyykkönen 2014) osallisuuden moniulotteisuutta kuvataan 
portaittaisella mallilla (ks. kuvio 1). Portaittaiseen ajatteluun liittyy ajatte-
lutapa, että yksittäisen asiakasryhmän tai asiakkaan kohdalla osallisuuspo-
litiikan keinovalikoima kehittyy sitä mukaa, kun kuntalainen kohoaa tai 
putoaa osallisuuden portaalta toiselle.

OSALLISUUS 
YHTEISKUNNASSA

• Edustuksellinen 
 demokratia

• Päätöksenteko ja 
 vaikuttaminenOSALLISUUS 

OMASSA ELÄMÄSSÄ
• Voimaantuminen
• Elämänhallinta
• Identiteetti

OSALLISUUS 
YHTEISÖSSÄ

• Kiinnittyminen 
 johonkin
• Yhteenkuuluvuus
• Turvallisuus
• Oikeudenmukaisuus

Kuvio 1. Osallisuuden portaat (Jämsén & Pyykkönen 2014, 9; Särkelä-Kurko 2014; 
Rouvinen-Wilenius 2014).

Asiakastyötä tekevien suora kontakti kansalaisten kanssa merkitsee harkin-
tavaltaa suhteessa siihen, miten käyttää niukkenevia resursseja ylhäältä päin 
määriteltyjen tavoitteiden – esimerkiksi kuntalaisten osallisuuden – saavut-
tamiseksi. Työntekijöiden asema on ristiriitainen: ylhäältä työskentely mää-
rittää lainsäädäntö sekä kuntaorganisaation säännöt, ohjelmat ja tavoitteet, 
mutta toisaalta heidän odotetaan vastaavan asiakkaiden yksilöllisiin tarpei-
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siin. (Närhi, Kokkonen & Matthies 2014, 228.) Ruohonjuuritasolla työsken-
televillä on merkittävä rooli siinä, millaiseksi laissa määritelty tai paikallisen 
politiikan strategioilla linjattu sosiaali- tai hyvinvointipolitiikka käytännössä 
muodostuu. Asiakastyöntekijät ovat hyvinvointipolitiikan etulinja.

Närhen, Kokkosen ja Matthiesin (2014) tutkimuksessa sosiaalityöntekijät 
(N=20) näkevät työnsä palvelujärjestelmälähtöisyyden suorastaan asiakkai-
densa osallisuuden edistämisen esteenä. Sosiaalityöntekijöiden omat vaiku-
tusmahdollisuudet ja ammatillinen harkintavalta nähdään vähäisinä. Vai-
kuttamisen esteiksi työntekijät hahmottavat yhtäältä rakenteissa ilmeneviä 
syitä, kuten sanktioiva aktivointipolitiikka ja työllisyystilanne sosiaalityön 
määrittäjänä. Toisaalta estetekijöiksi määrittyvät asiakkaiden puutteelliset 
kyvyt ja toimintaedellytykset suhteessa työmarkkinoiden vaatimuksiin. 
Osin kyseenalaistetaan myös sosiaalialan omat työkäytännöt, eikä omassa 
työssä nähdä juurikaan mahdollisuuksia kehittää niitä.

Ammattieettisessä ristiriitatilanteessa työntekijöiden vaihtoehtoina ovat jo-
ko (1) luopua professionaalisen harkintavallan käytöstä ja alistua toimimaan 
mekaanisesti; (2) radikalisoitua kollektiivisesti, nousta barrikadeille ja ottaa 
etäisyyttä institutionaalisiin pakkoihin, tai (3) yhdistää uusia luovia käy-
täntöjä professionaalisen vastaiskun kehittämiseen. Vahvimpia empiirisiä 
viitteitä Närhen ym. tutkimuksessa löytyi kolmannen vaihtoehdon tueksi. 
Työntekijät onnistuivat ujuttamaan järjestelmään asiakaslähtöisiä ja palve-
lunkäyttäjien asiantuntemukseen ja kokemuksiin perustuvia toimintamal-
leja. (Emt.)

Tässä tutkimuksessa puolestaan esille tuotiin erityisesti hallinnon näkö-
kulmasta, että ruohonjuuritason työntekijöiden asenteissa ja yhteistyöha-
lukkuudessa työotteen ja käytäntöjen kehittämiseen oli myös toivomisen 
varaa. Erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten 
hyvinvointia ja osallisuutta tukevia ratkaisuja etsien kunta onkin etsinyt 
kehittämiskumppanuuksia sosiaalialan järjestöjen kanssa.



30

PK: Miten ruohonjuuritason asiakastyöntekijät ovat mukana 
näissä ratkaisujen kehittämisessä, kokeeko he sen itse luonte-
vaksi tai mielekkääksi vai onko se siinä miten?

V: Meillä ainakin näkyy se, että se on kiinni ihan persoonasta. 
Että minkälainen sosiaalityön orientaatio sinulla esimerkiksi on, 
millaisena sinä näet ihmisen, millainen ihmiskäsitys sinulla on, 
mitä sinä itse uskot, että on työntekijän vaikuttavia työvälineitä.  

Ja sit meillä vaikuttaa paljon se, että meillä on hirveen iso vaih-
tuvuus ollut aikuissosiaalityössä, he eivät ehdi, he eivät jaksa. 
Mutta kyllä minua vähän pelottaa, että ei ymmärretä, ei nähdä 
(kehittämistyön etuja tai mahdollisuuksia).

Että kyllä semmoinen kansalaisjärjestölähtöinen kentillä liikku-
va työote, niin kyllä sitä koetaan uhkana.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)



31

Sekä ruohonjuuritason kumppanuuden että uudenlaisen, kokonaisvaltaisen 
ja ihmislähtöisen työotteen omaksuminen edellyttää julkiselta palvelujär-
jestelmältä, työn organisoinnilta ja yksittäisiltä työntekijöiltä suurta toimin-
takulttuurin muutosta. Vanhasta luopuminen ja uuden omaksuminen ovat 
aina tunteikas prosessi. Kaikki samaan organisaatioon kuuluvat toimijat 
eivät koskaan ole yhtä sitoutuneita yhteisiksi määritettyihin tavoitteisiin, 
harvoin yksilöt ylipäätään sisäistävät tai ymmärtävät ne samalla tavoin. (Ny-
holm 2008.)

Päihde- ja mielenterveyspalvelut, eivät ne tee autuaaksi. Tai sil-
lä voidaan saada lääkityksiä, jotain hoitoa, jotain diagnooseja 
ja tämmöisiä näin. 

Mutta minä uskon vahvasti myös näiden (järjestöjen) toimin-
tojen voimaan, et miten ne tukevat. Että sikäli pitäisi ajatella 
hirveen monta asiaa, integroida päissämme yhtä aikaa. Et esi-
merkiksi se ruoka-velka-talous, että martat ja sininauhat yh-
dessä. Niin ne ovat ihan huikeita ne tarinat mitä sieltä kuulee, 
et mitä se on vaikuttanut ihmisten arkeen!

(Kunnan tilaajaorganisaatio)
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Erityisesti terveydenhoidossa, sekä somaattisella että psykiatrisella puolel-
la, merkittävä osa työntekijöiden omaa ammatillisuutta on nähdä asiakas 
(tai potilas) hänen ”diagnoosinsa” ja sen asettamien toiminnan rajoitteiden 
kautta.  Ihmisen moniulotteisuus ja samalla hänen toimijuutensa kasvupo-
tentiaali saattavat jäädä ammattiauttajan vastaanottokeskeisessä työskente-
lyssä pimentoon, jollei oman ammatillisuuden keinovalikoimaan lukeudu 
käytäntöjä tai toimintatapoja, joilla asiakkaan osallisuutta voisi kehittää 
muutoin kuin palvelujärjestelmälähtöisesti.

Tietenkin minä katson nyt aikalailla (oman kunnan) perspektii-
viä, niin kyllä se aika pelottavaa on se jalkautumisen vastustus. 
Tai että sitä (merkitystä) ei nähdä, tai tuo työ nähdään enem-
män toimistotyönä. Et kyllä minusta siinä olisi hirveen paljon 
tekemistä, mutta ehkä sitten päästään siihen enemmän, kun 
toimeentulotuki lähtee pois.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)
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3.1	 Reuna-alueiden	työntekijät	kokevat	tulleensa	jyrätyiksi

Organisaation ylätason näkemyksistä poiketen jotkut haastatellut työnteki-
jät kritisoivat sitä, että kunnan omassa palvelutuotannossa tavoiteltiin yhä 
vain ylhäältä alaspäin annettuja ”sapluunoita ja toimintamalleja”. 

Me ollaan koettu, että se [vanha paikallinen toimintamalli] on 
ikään kuin tämmöinen uhkamalli, koska se on täysin asiakas-
lähtöinen, ja meistä se on ollut ihan äärettömän hyvä ja yksin-
kertainen, koska se on itselle myös helppo.

Ja kun se on sinussa jo olemassa, niin se on yksinkertainen.

(Kunnan palvelutuotanto)

Joidenkin haastateltujen työntekijöiden puheessa kuuluivat edelleen myös 
noin viisi vuotta aiemmin toteutetun kuntaliitoksen vaikutukset. Jotkut ko-
kivat, ettei kaupunkiin liitetyillä maaseutualueilla kehitettyjä asiakaslähtöi-
siä toimintamalleja arvostettu uudessa organisaatiossa, koska toimintakult-
tuuria oli lähdetty uudistamaan ja yhdenmukaistamaan hakemalla ratkai-
suja muualta Suomesta tai ulkomailta. Osa työntekijöistä oli jo käynyt läpi 
kapinointivaiheen paikallisen toimintamallinsa puolesta ja tuloksettomaksi 



34

osoittautuneen taistelunsa jälkeen ”kaivautunut poteroihin”.  Joidenkin luot-
tamus johtoon oli murentunut ja muutoksessa oli vaikea nähdä hyviä puolia.

Vaikuttaa siltä, että sivutaajamiksi muuttuneissa vanhoissa kuntakeskuksis-
sa eletään osittain edelleen pettymystä, jonka ainakin osittain aiheutti luo-
puminen tutuista paikallisista yhteistyöverkostoista sekä toimiviksi ja asia-
kaslähtöisiksi mielletyistä toimintatavoista. Yhdessä organisaation johtoa 
kohtaan koetun luottamuspulan kanssa tämä saattaa aiheuttaa ilmapiirin, 
jossa ei motivoiduta tai sitouduta toiminnan uudistamiseen. Tätä voidaan 
pitää organisaation taantumisena tai ainakin pysähtymisenä ”ei enää, ei vie-
lä” -välitilaan. (Ks. myös Kivelä 2014.)

Kuten haastateltava sivulla 24 olevassa haastatteluotteessa toteaa, voi ajan 
varaaminen ja vastaanotolle tuleminen jo sinällään vaatia ihmiseltä liikaa 
”aktiivisuutta ja aloitteellisuutta”. Palvelujärjestelmän käytäntöjä ei silti vält-
tämättä osata tai nähdä mahdolliseksi kyseenalaistaa. Sivun 33 haastatte-
luotteessa työntekijä kuvaa, miten aiemmin omaksutut toiminta- ja ajatte-
lumallit ”ovat sinussa jo olemassa”.

Toisaalta reuna-alueilla työskentelevien työntekijöiden huoli on yksinker-
taisesti huolta siitä, että hallintoalueiden laajentuessa, palveluiden etään-
tyessä ja työntekijöiden paikallistuntemuksen vähentyessä yhä useampi 
reuna-alueiden asukas on ”poissa silmistä ja poissa mielestä”. He uhkaavat  
pudota kokonaan lähituen ja lähipalveluiden piiristä.
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3.2	 Ammattiauttajat	järjestöissä:	kilpailijoita	vai		 	 	
 kumppaneita?

Painotetaan varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta 
ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon-
rajojen. Vahvistetaan kokemusasiantuntemuksen käyttöä 
ja ihmisten osallisuutta. Muutoksen perustana on kump-
panuus valtion, kuntien, järjestöjen, yksityisen sektorin, 
seurakuntien sekä työelämän toimijoiden kesken.

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn 
pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta 
(s. 18: Hallituskauden kärkihankkeet: Palvelut asiakaslähtöisiksi)

Julkinen valta valmistautuu tuleviin vuosikymmeniin, kun hyvinvointipal-
veluiden painopiste siirtyy yhä voimakkaammin vanhusväestön hoivan jär-
jestämiseen. Työikäinen väestö pyritään jatkossa hoitamaan entistä kevyem-
min menetelmin, ja pitämään työkykyisinä ja omillaan pärjäävinä kansa-
laisina mahdollisimman pitkään ja maksimaalisesti. Hyvinvointipolitiikan 
painopistettä on näiden tavoitteiden vuoksi siirrettävä ennaltaehkäisevään 
ja kuntalaisten omaa vastuunottoa edistävään työhön. Tässä työssä kunnissa 
nähdään yhä enemmän paikkoja kolmannen sektorin ”joustavalle, ketterälle 
ja nopeasti käyntiin polkaistaville” toiminnoille.
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Toivon, että tämmöinen malli kuin mihin suuntaan on oltu me-
nossa, että järjestöjen asema palveluntuottajana on tunnustet-
tu ja arvostettu, et se jatkuu. Näen, että ainakin tämän hetken 
kehitys näyttää siltä, että ei ole tarkoituksenmukaistakaan, että 
kunta tuottaa kaikki palvelut. Tai mitkään yritykset tai yhtiöt, 
vaan et siinä on järjestöillä tietty rooli. 

Ja kun tämä lähti liikkeelle siitä heikoimmassa asemassa olevis-
ta, niin ehkä vahvat firmat ei edes ole kiinnostuneita heikoim-
massa asemassa olevista, vaan se on nimenomaan niiden asia, 
jotka ymmärtävät, mistä on kysymys. Ajattelee tätä muunkin 
kautta kuin taloudellisen tuoton kautta.

(Kunnan palvelutuotanto, hallinto)
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Talouden tehostamispaineissa kamppailevien kuntien omat työntekijät, 
valtuutetut ja lautakuntien luottamushenkilöt ovat viime vuosikymmenet 
tottuneet uuden julkisjohtamisen mukaiseen tehostamis- ja leikkauspuhee-
seen. Ei siis ole ihme, jos monituottajamalliin siirtyminen on näyttäytynyt 
joillekin melko yksipuolisena ”tehdään enemmän vähemmällä” -periaatteen 
mukaisena töiden ulkoistamisena (Koskiaho 2015). 

Tilaajaorganisaation ja kunnan oman palvelutuotannon esimiestason vaati-
va välikäden rooli on vakuuttaa kuntaorganisaation sisäiset sidosryhmät sii-
tä, että monituottajamallin tavoitteena on myös turvata jollekin väestöryh-
mälle parempia palveluja ja ennaltaehkäisevää osallisuutta, eikä (ainakaan 
yksinomaan) lyhytjänteinen talouden tasapainottaminen. Kun nämä kaksi 
tendenssiä säätelevät kuntien toimintaa samanaikaisesti, se ymmärrettävästi 
hämmentää ja herättää epäluottamusta työntekijöissä ja luottamushenki-
löissä. He eivät myöskään välttämättä hahmota järjestötyön erityispiirteitä 
ja hyötyjä suhteessa esimerkiksi puhtaaseen voittoa tavoittelevaan liiketoi-
mintaan samalla tavoin kuin kumppanuuspolitiikasta innostuneet organi-
saation avainhenkilöt, jos heillä ei ole järjestötoiminnasta henkilökohtaista 
kokemusta.

Monet vahvaan hyvinvointivaltioon ja laajenevaan julkiseen palvelujärjes-
telmään koulutetut ja sosiaalistetut pitkälle erikoistuneet työntekijät saatta-
vat myös turhautua, jos kokevat, että eivät pääse enää itse työskentelemään 
asiakkaidensa kanssa koko kokemuksensa ja koulutuksensa tarjoamal-
la kapasiteetilla. Tällöin järjestöjen työntekijät saatetaan osin nähdä jopa 
puutteellisesti koulutettuna halpatyövoimana. Kärjistetyimmillään järjes-
tötyöntekijät törmäävät julkisen sektorin työntekijöiden tietämättömyyteen 
ja käsityksiin, että järjestöissä toimii pelkästään vapaaehtoisia, vertaisia 
ja kokemusasiantuntijoita. Järjestökumppanuuden eduista vakuuttuneet 
avainhenkilöt joutuvatkin tasapainoilemaan kuntaorganisaation sisäisen 
konsensuksen säilyttäjinä ja järjestöjen kanssa solmittavien kumppanuuk-
sien ja ostopalvelusopimusten puolestapuhujina.
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Ja jos nyt oikein olen ymmärtänyt esimerkiksi (oman kunnan) 
ihmisiä, niin ne arvostavat järjestötyötä juuri sen takia, että jär-
jestöissä tämä auttamisen näkökulma on toisenlainen ja motiivi 
toisenlainen. Tai ehkä samankaltaista, mutta siinä on kuitenkin 
joku semmoinen lisänyanssi, joka tulee siitä ideologiasta. (…) 
Varsinkin kun puhutaan erittäin vaikeasti asutettavien tai au-
tettavien tai vakavasti syrjäytyneiden auttamisesta.

(Järjestön hallinto)
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Kun julkisen sektorin työntekijöiden ja kunnan luottamushenkilöiden 
epäluottamuspuhe asetetaan laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, se 
voidaan tulkita osaksi julkisen sektorin palkansaajien huolta hyvinvointi-
valtiosta ja omien ammattiryhmiensä tulevaisuudesta. Työntekijät pelkää-
vät, mitä tulevaisuus tuo omalla kohdalla, jos odotettavissa näyttävät olevan 
yhä voimakkaamman karsimisen, tehostamisen ja virtaviivaistamisen ajat. 
Pelätään, että julkiseen sektoriin kohdistuvat leikkaukset realisoituvat oma-
kohtaisena työttömyytenä tai lisää omaa työtaakkaa entisestään. 

Vaikka monet kunnissa työskentelevät hyvinvointityön ammattilaiset tun-
nustavat järjestötyön vahvuudet julkisen sektorin palveluiden rinnalla tasa-
vertaisina kumppaneina, on luonnollista sekin, että oman ammattiryhmän 
erikoisasemaa puolustetaan ja tehdään eroa muihin toimijoihin. Kumppa-
nuudesta saatavia hyötyjä voi olla vaikeaa hahmottaa ennen kuin ne alka-
vat konkretisoitua asiakkaiden elämäntilanteissa tapahtuvan edistymisen 
myötä. Yhdessä tekemisen ja myönteisten kokemusten myötä luottamus, 
erityispiirteiden ja erityisosaamisen arvostus vahvistuu työntekijöiden kes-
ken. Vähitellen kasvaa myös kollegiaalinen solidaarisuus yli sektorirajojen.

Myöskään järjestökenttä ei kenties ole kollektiivisesti tunnistanut, että jat-
kuva niukkuutta jakavien kuntien sanelemaan ostopalvelu- ja avustuspoli-
tiikkaan sopeutuminen voi kärjistää vastakkainasettelua julkisen sektorin 
ammattilaisten kanssa sekä polkea järjestötyön ja niiden tuottamien palve-
luiden arvostusta. Ja toisaalta, kun palvelutuotantoon osallistuva järjestö 
niukkenevilla resursseilla yrittää turvata toimintansa jatkuvuutta ostosopi-
musten avulla, ei sille välttämättä jää riittävästi resursseja kansalaistoimin-
nan kehittämiseen julkisen vallan toivomalla – tai kansalaisten tarpeiden 
mukaisella – tavalla.

Jatkossa kuvataan myös, miten järjestötyöntekijän merkitys näyttäytyy myös 
julkisen sektorin näkökulmasta erityisesti sellaisen jalkautuvan työn tekijä-
nä, johon julkisen palvelujärjestelmän edustajilla ei ole koettu olevan aikaa, 
osaamista tai halua.
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3.3	 Kristillinen	päihdejärjestön	työote:	ihmisarvotekoja,		
	 rinnalla		elämistä	ja	identiteettityön	tukemista

Tämä ideologia hallitsee meidän ajattelua ja meidän toiminnan 
motiivina on se, nousee jostakin, vaikka tämä meidän palvelu 
on tuotteistettua ja me myydään sitä. Jotenkin siihen se järjes-
tötyön koko syvin olemus kiteytyy jollain tavalla.

(Järjestön hallinto)

Tässä kristillisen päihdejärjestön auttamistyötä ja työotetta tarkastelevassa 
luvussa konkretisoidaan, millaisia ihmisarvotekoja ja rinnalla kulkemista 
osallisuuden portaiden ensiaskeleiden ottaminen vaatii, kun puhutaan kaik-
kein heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisista. Seuraavat haastatteluot-
teet auttavat jäsentämään sitä, miten kristillinen päihdejärjestö asemoituu 
suhteessa kuntalaisiin ja kunnan harjoittamaan hyvinvointipolitiikkaan. 
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Me ollaan just niitten ihmisten kanssa tekemisissä, jotka eivät 
ole aktiivisia minkään suhteen, kaikista vähiten itsensä suhteen. 
Asiakkaat ovat ihan yhteiskunnan rattaiden ulkopuolella. (…) 
Tavoite on autettavasta auttajaksi, mutta kaikilla se ei onnistu.

(Järjestön hallinto)

Kyllähän se on ihan selkeä, että kun asiakkuus aloitetaan, niin 
sillähän on kaikki (hukassa), että ei ole motivaatiota, ei mikään 
huvita, ei kiinnosta, ”mitä sill on väliä”, tämmöistä kuuluu. 

Mutta sitten kun lähdetään ihan niin pienestä liikkeelle. (…) Ja 
sitten yhdessä tehdään jotakin, tätä tai tuota. (…) Pikkuhiljaa se 
lähtee, kun saa sen luottamuksen, että siellä käy aluksi vaikka 
pari kertaa viikkoon, et saadaan se toimimaan. 

(Järjestön ohjaaja)
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Sininauhaliitossa tehdyn kehittämis- ja tutkimustyön perusteella on selvää, 
että ”ei-viranomaistoimijoiksi” miellettyjä neuvonantajia ja luotettuja henki-
löitä ei tarvita pelkästään palveluohjaukseen ja palvelujärjestelmän kiemu-
roiden selvittämiseen. Esimerkiksi kristillisten päihdejärjestöjen toiminnan 
piiriin löydettyjen ihmisten arjessa on paljon perusturvan järkkymiseen liit-
tyvää sekavuutta. Monisyisten ongelmavyyhtien ratkaisemiseen liittyvä nä-
köalattomuus tai vaihtoehdottomuus elämän järjestymisen voi olla ihmisen 
koko ajattelun läpitunkevaa, elämä toivottomuuden värittämää. Kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevan ihmisen elämä on asiakkaaksi tulon hetkellä 
usein totaalisen kaoottista. (Esim. Kivelä 2014; Perälä & Jurvansuu 2015.)

Jotta eri väestöryhmien välisten hyvinvointierojen perimmäisiin syihin 
voitaisiin vaikuttaa, on avun tarpeessa oleva ihminen kohdattava, nähtävä 
ja kuultava kokonaisvaltaisesti. Auttamistyötä tekevien on voitava ja us-
kallettava tarttua ensisijaisesti juuri siihen työhön tai tehtävään, johon on 
ihmisen sen hetkisen elämäntilanteen ja arjen tasapainottamisen kannalta 
pakottavinta tarttua. Liikkeelle on lähdettävä usein aivan perustarpeista: 
nälästä, aliravitsemuksesta ja elimistön kuivumisesta, henkilökohtaisesta 
hygieniasta ja kodin siivoamisesta.  Osallisuuden ensimmäisen tason muo-
dostavat erityisesti sellaiset hoivan ja huolenpidon teot, jotka ylipäätään te-
kevät mahdolliseksi elää ihmisarvoista elämää (ks. kuvio 2). Osallisuuden 
ensiaskeleita voidaankin määritellä ihmisarvoteoiksi, jotka ovat vastaamista 
ihmisten fysiologisiin perustarpeisiin sekä turvallisuuden, läheisyyden ja 
rakastetuksi tulemisen tarpeisiin.
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Tässä ei voi olla kauhean hienohelma eikä tiukkapipo, kyllä täs-
sä tarvitsee vähän semmoista rennompaa meininkiä 
(Ohjaaja 1).

Me ollaan talonmiehiä, me ollaan lääkäreitä ja me ollaan sai-
raanhoitajia, me ollaan maalareita, me ollaan siivoojia, me 
ollaan kokkeja, se on niin laidasta laitaan… velkaneuvojia, po-
liiseja melkein välillä (Ohjaaja 2).

Tuholaistorjujia, kun siivotaan asuntoa (Ohjaaja 1).

(Järjestön ohjaajat)

Näille likaisille töille ei tahdo löytyä tekijöitä julkisesta palvelujärjestelmästä. 
Ne eivät myöskään tavallisesti ole sitä työtä, josta ostopalveluita tuottaville 
järjestöille maksetaan. Usein ei kuitenkaan järjestötyöntekijälle jää ihmi-
sen kotiin mennessään muita vaihtoehtoja kuin tehdä likainen työ ensin. 
Luottamussuhteen rakentaminen lähtee ihmisarvon kunnioittamisesta ja 
perustarpeiden priorisoimisesta. Luottamussuhteen muodostumisen myö-
tä voidaan edetä pysyvämpään elämänlaadun parantamiseen ja tuettuun 
toimijuuden edistämiseen. Pienin askelin mahdollistuu esimerkiksi omalle 
hyvinvoinnille vahingollisten elämäntapavalintojen taustalla oleviin syihin 
pureutuminen.



44

Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen erikoistuneissa kris-
tillisissä päihdejärjestöissä tiedetään, että hauraassa elämäntilanteessa ole-
van ihmisen polku käännekohtaan, jossa hän alkaa kokea halua osallistua 
ja etsiä uudenlaisia ”mielekkään tekemisen paikkoja”, voi olla pitkä ja mo-
nivaiheinen, siihen kuuluu myös pettymyksiä, takapakkeja ja retkahtamisia. 
Ennen ”käännekohtaa” on kenties rakennettava kokonaan uusi ymmärrys 
itsestä ja maailmasta, siitä mikä elämässä on tärkeää ja millaisia asioita on 
itselle mahdollista ja mielekästä tavoitella. Jotta ihminen voi tulla tietoiseksi 
tavoitettavissa olevista, itselleen mahdollisista ja tavoittelemisen arvoisista 
vaihtoehdoista, tarvitaan pitkäjänteistä työtä.

Miten tuodaan (asiakkaan) horisonttiin niitä vaihtoehtoja il-
man, että tulee joku semmoinen ideologinen vastakkainaset-
telu, herätetään se, miten ihmiset tajuavat muita vaihtoehtoja. 
(…) Mistä kumpuaa se ajattelu, miten ihmiset toimivat ja elävät 
(arjessaan), niin se on tuntematon (palvelujärjestelmälle). Ja 
siihen ei pääse käsiksi, kuin rinnalla kulkemalla (...) Sen lähellä 
elämisen kautta alkaa ymmärtää ihmisten (maailmaa), missä 
ne oikeasti elää ja miten ne elää.

(Järjestön hallinto)
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Hauraassa elämäntilanteessa olevalle ihmiselle on tärkeää, ettei häneltä 
odoteta liikoja liian nopeasti. Kristillinen päihdejärjestöjen edustaja kuvaa 
haastattelussaan työotetta, joka kuvastaa sellaista auttamisen eetosta, joka 
velvoittaa työskentelemään ihmisen identiteetin, tulevaisuuden ”mahdolli-
suushorisontin” ja hänen hahmottamiensa vaihtoehtoisten elämäntapava-
lintojen parissa.

Valmiusteorian (capabilities approach) kehittäjät Martha Nussbaum ja 
Amartya Sen ovat todenneet, että vapaan ihmisen tunnistaa hänen valmiuk-
sistaan tehdä arvostamiaan valintoja4 (ks. Stenlund 2015). Tässä lähestymis-
tavassa ihmisiä ei pidetä pelkästään toisistaan riippumattomina ja järkevinä 
yksilöinä, vaan tunnustetaan, että ihmiset ovat enemmän tai vähemmän 
toisistaan riippuvaisia ja tukea tarvitsevia olentoja, joiden kykyihin erilaiset 
ulkoiset ja sisäiset haasteet vaikuttavat. Riittävän lavea ihmiskäsitys liittää 
ihmisyyden ja ihmisoikeuksien piiriin myös sellaiset ihmiset, joilla on esi-
merkiksi psykoottisia harhaluuloja tai vaikea päihdeongelma, ja kiinnittää 
huomiota myös heidän kykyihinsä ajatella, uskoa ja tuntea. (Emt.)

4 Esim. Nussbaum, Martha C. (2011) Creating capabilities. The human development approach& 2006: Fron-
tiers of justice Disability, nationality, species membership sekä Sen, Amartya (2009) The idea of justice & 
Development as freedom (1999)
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OSALLISUUS
YHTEISÖSSÄ

OSALLISUUS
YHTEISKUNNASSA

OSALLISUUS
OMASSA

ELÄMÄSSÄ

IHMISARVO-
TEOT

• Hauraan toimijuuden 
 vahvistaminen toisten 
 tukemana, yhteisöllisyys
• Vertaistuki, 
 vapaaehtoistoiminta
• Työtoiminta

• Sektorirajat ylittävä 
 tasavertainen kumppanuus
• Toimijuuden edistäminen 
 kapean asiakaslähtöisyyden 
 sijaan

• Ihmisen fysilogiset 
 perustarpeet, hygieniasta ja  
 perushoivasta huolehtiminen
• Turvallisuuden tarpeet

• Ihmisen kuulluksi ja 
 nähdyksi tulemisen tarpeisiin  
 vastaaminen
• Dialoginen kohtaaminen ja  
 pitkäaikaiseen rinnalla elämi- 
 seen perustuva luottamuksen  
 rakentaminen
• Identiteettityön tukeminen

Kuvio 2. Osallisuuden ja toimijuuden edistämisen näkökulma kumppanuuteen
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Myös Honkasalo, Ketokivi ja Leppo (2014) kritisoivat ”haurasta toimijuutta” 
käsittelevässä tutkimuksessaan yksiulotteista kuvaa ihmisestä, joka pyrkii 
tietoisesti ja aktiivisesti muuttamaan olosuhteitaan. Lähtökohtaisesti inhi-
millinen toimija tarvitsee ympärilleen toisia ihmisiä, esineitä, rakennettuja 
ja luonnonympäristöjä, maata jalkojen alle ja katon päänsä päälle. Esimer-
kiksi sairaudesta johtuva elämisen hauraus tekee vaikeaksi ohittaa erilaisten 
apuvälineiden, lääketieteen, lääkkeiden, läheisten ihmisten tai ammattiaut-
tajien osallisuutta yksilön toimintakyvyn muotoutumisessa. Erilaiset riip-
puvuudet tai elämänkulun kriisitilanteet puolestaan osoittavat, miten toimi-
juuden säilyttäminen ja uudelleen rakentuminen edellyttävät monenlaista 
konkreettista ja sosiaalista tukea muilta ihmisiltä. (Honkasalo, Ketokivi ja 
Leppo 2014, 365–366; Honkasalo 2013, 45.)
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Sitä kautta voi alkaa varmasti niin kun aktiivisuus ja aloitteelli-
suus nousemaan, kun on ensin saatu pohjat valettua kunnolla 
ja tehtyä sitä kuntouttavaa työtä. Ja tosi monethan oikeasti 
toipuu ja niistä tulee tosi aktiivisia ja aloitteellisia ja ne pystyvät 
olemaan vaikka järjestötoiminnassa, pystyy olemaan työtoi-
minnassa. 

Lähdetään tosi pienistä askelista, tosi pienistä teoista ja saavu-
tuksista, ja silloin ei puhuta siitä, että lähtee tienaamaan rahaa, 
vaan että pystyy omassa elämässään pääsemään niin paljon 
eteenpäin, että pystyy olemaan jossakin mukana. Eikä ole vaan 
siis kotona. Et se on iso prosessi kaiken kaikkiaan, ja silti voi olla 
ihan hyvä kuntalainen.

(Järjestön ohjaaja)
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Meilläkin yksi asiakas, joka on ollut vuoden juomatta, niin se on 
ihan järjetön saavutus hänen elämässään. (…) 

Että pystyttäisiin arvostamaan niitäkin saavutuksia, jotka ovat 
hänen omassa elämässään yhtä suuria, kuin toinen, joka on 
päässyt eduskuntaan eduskuntavaaleissa. Että ne saattaa olla 
yhtä isoja asioita.

(Järjestön ohjaaja)

Suurimmat suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haasteet 
liittyvät tupakkaan, alkoholiin, ylipainoon, yksinäisyyteen ja muistisairauk-
siin. Väestötason ehkäisevässä työssä painopiste ei voi olla medikalisaatiossa 
tai teknologisissa erityispalveluissa, vaan tarvitaan pikemminkin sellaisten 
sosiaalialan palveluiden ja kumppanuuksien kehittämistä, joilla voidaan 
vaikuttaa ihmisten elämäntapoihin ja niihin kytkeytyvään osallisuuden 
problematiikkaan. (Kinnunen 2015.) Omalle hyvinvoinnille haitallisten elä-
mäntapojen taustalta löytyy ylisukupolvista huono-osaisuutta, vahingollisia 
toiminta- ja ajattelutaipumuksia, huono-osaisen identiteetin periytymistä 
ja yksinäisyyden kokemuksia. Ne ovat perimmäisiä tekijöitä väestötason 
terveyserojen taustalla. Näihin syihin puuttuminen on avainasemassa, jos 
halutaan vähentää eniten palvelujärjestelmää kuormittavan väestönosan 
palvelutarvetta.
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3.4 Puskurina ihmisen ja pitkälle erikoistuneen    
 palvelujärjestelmän välissä

Siis terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisissahan on 
paljon just näitten heikossa asemassa olevien puolestapuhujia 
ja varmaan ihan jollain tapaa tulee se ammatinvalintakin, että 
haluaa auttaa ihmisiä. 

Mutta sitten meissä on paljon sitä, että halutaan kuitenkin vielä 
paljon valita, että ”ei päihdeongelmaisia, minä en halua niitten 
kanssa tehdä työtä”. Tai ”ei mielenterveysongelmaisia tai ei ai-
nakaan vankilasta vapautuneita”. Että tulee sellaisia ryhmiä, 
minkä kanssa ei haluta tehdä työtä ja usein sanotaan sitten, 
että ei ole osaamista.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Niin harvaan asutulla maaseudulla kuin kaupunkiseuduillakin elää run-
saasti esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaisia yksinäisiä ihmisiä, 
joilla ei ole sellaista läheisten verkostoa, joihin he voisivat luottaa tai turvata 
(Saari 2009; Kivelä 2014). On ihmisiä, joiden hyvinvointia voidaan kestäväs-
ti parantaa vain viemällä konkreettinen arjen apu ja elämänhallinnan tuki 
aluksi kotiin asti. Vastuuta vaikeista sosiaalisista ongelmista ei voida sysätä 
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pelkästään paikallisyhteisöjen ja naapureiden kontolle. Vaikeassa elämänti-
lanteessa elävälle suunnatun arjen tuen on oltava ammattimaista ja riittävän 
pitkäkestoista ollakseen vaikuttavaa.

Kuten Briitta Koskiaho (2014, 145) toteaa, kansalaisten kaikkinaisen valin-
nanvapauden – tai valinnanpakon – lisääntymisen myötä on kiire kehittää 
ja käynnistää vakiintunutta, riippumattomien neuvonantajien järjestelmää 
tukemaan eri tavoin heikossa asemassa olevia ihmisiä. Tarvitaan erilaisia 
”puolestapuhujia”, joiden tehtävänä on esimerkiksi erilaisten arkipäivän 
asioiden selvittäminen, asianajajan ja rinnalla kulkijan rooli palvelujärjes-
telmän viidakossa.

Mutta jollakin lailla taas sitten siinäkin vois olla välissä joku 
pehmentävä tekijä, joka osaisi kääntää niitä asioita selkosuo-
melle. Toinen puhuu latinaa, niin toinen saisi sen kuulla suo-
meksi. Et semmoinen terve yhteistyö, koska siitäkin minä olen 
kuullut tosi paljon, että on somatiikan puolella sitä, että katso-
taan kieroon sitä psykiatrian puolta, ja vähän toisinpäin. Että 
on vähän, ei ota näitä hoitoon, ”kun tällä on tää”.

(Järjestön ohjaaja)
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Tutkimukseen osallistunut Sininauhaliiton jäsenjärjestö ja kunta ovat kehit-
täneet yhteistyössä erityisesti kunnan reuna-alueilla ja sivutaajamissa asu-
vien päihde- ja mielenterveysongelmaisten kuntalaisten tarpeisiin räätälöi-
tyä toimintamallia (ks. Juntunen 2012; 2014). Lähtökohtana on ollut turvata 
itsenäinen asuminen omassa kodissa, ennaltaehkäistä asumisen ongelmia 
ja häätöjä sekä parantaa ihmisten elämänlaatua. Toimintamallin avulla on 
voitu muun muassa kotiuttaa turvallisesti laitoshoidossa olleita mielenter-
veyskuntoutujia järjestämällä heille riittävät kotiin vietävät tukipalvelut. 
Palvelumallia tarvittiin, jotta esimerkiksi taajamiin ja kaupunkiin keskite-
tyt sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palvelut olisivat edes kohtuullisen 
hyvin myös pitkien matkojen ja huonojen kulkuyhteyksien päässä asuvien, 
erilaisista liikkuvuuden esteistä kärsivien ihmisten saavutettavissa. (Kivelä 
2014, 105–106.)
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3.5  Yhden ihmisen periaate

Minä epäilen, että tämmöisiä terveyttä ja toimintakykyä 
 edistäviä palveluja, jotka on mielenterveys-, päihde- ja sosiaa-
lityön palveluja, niin ei välttämättä kaikki tunnista, että mitä 
ne edes on.

Että tuo nimi on niin merkillinen, kun ne ovat nimeltään hen-
kisen hyvinvoinnin palvelut, että itse sit kuitenkin usein puhun 
rinnakkain mielenterveyspalveluista.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Me ollaan ihmisten kotona, joka on niin kun pyhä paikka ihmi-
selle. Sehän on niin herkkä paikka, me ollaan niin herkällä maa-
perällä oikeasti, että kun ihminen päästää meidät kotiin, niin 
meillä on jo yks semmoinen mahdollisuus päästä sen ihmisen 
asioihin kiinni. Et niin kun saada jollakin lailla sitä semmoista 
tatsia siihen ihmiseen. 

(Järjestön ohjaaja)
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Tulevaisuuden palvelujärjestelmän ideaaliseksi järjestämisen tavaksi vai-
kuttavat olevan muodostumassa yhtäältä potilaiden oman vastuun ja oma-
hoidon ja virtuaalisen asioinnin kehittäminen sekä toisaalta niin sanottu 
”yhden luukun periaate”. Kyse on siis palveluajatuksesta, jossa jonkin pal-
velun piiriin hakeutuvaa ihmistä ei pompotella luukulta toiselle, vaan yksi 
ohjaava toimija ottaa hänen asiansa hoitamisen vastuulleen. Tämäkään ei 
ole kaikille ryhmille saavutettavissa oleva tai vaikuttava palvelukäytäntö. 
Kuten jo todettiin, osa syrjäytymisuhan alla elävistä ihmisistä tarvitsee ki-
peästi konkreettista kotiin vietävää tukea ja hoivaa, eivätkä he itsenäisesti 
hakeudu edes matalan kynnyksen palveluiden piiriin. Merkittävällä osalla 
väestöstä on tarpeita, joihin julkisen sektorin erikoistuneet palvelut, kuten 
kotihoito, eivät taivu vastaamaan.

Palvelujärjestelmän väliinputoajille soveltuvaa työotetta kuvaa pikem-
minkin yhden ihmisen periaate. Osa ihmisistä tarvitsee palveluiden piiriin 
päästäkseen ja siellä pysyäkseen tutun ja luotettavan ihmisen puhelinnume-
roa, johon voi soittaa asiassa kuin asiassa, kun arki kotona uhkaa muuttua 
kaaok seksi ja kotoa lähteminen on ylitsepääsemättömän vaikeaa.

Kun se vaan on ihmisille se linja-autoon meneminenkin (vai-
keaa), ja että sinä tulet tänne (kaupunkiin) ja sinun pitäisi täällä 
johonkin mennä. Se on ihan kauheaa, jos minä yritän heille neu-
voa, missä on A-klinikka täällä, missä jäät bussissa pois. Eihän 
sitä palvelua silloin (ole saavutettavissa), en minä vois lähteä 
heitä kuljettamaan!

(Kunnan palvelutuotanto)
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Maaseutualueilla ja sivutaajamissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden 
työ on yksinäistä ilman työparina toimivaa sosiaaliohjaajaa. Tutkimuspaik-
kakunnan reuna-alueilla toimivat sosiaalityöntekijät kuvaavatkin järjestö-
työntekijän olevan heille työpari, kunnan sosiaalitoimen kenttätyöntekijä, 
vaikka tämä muodollisesti on työsuhteessa päihdejärjestöön.

Tämä porukka, joka näissä järjestöissä toimii, niin ne eivät hät-
kähdä pieniä juttuja, että vaikka on linnakundi tai semmoinen, 
joka on aika ryvettynyt. Ja tiedetään vaikka, että on väkivaltais-
ta käytöstä tai muuta. Niin jotenkin tuntuu, että nämä menee 
rohkeasti niiden ihmisten lähelle, ja osaa olla niin kun lähim-
mäinen ihmisille. 

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Ei olisi mahdollisuutta mennä ihmisten koteihin tai tavata ihmi-
siä sillä tiheydellä. (…) Tämä on minulle sellainen työkalu, että 
sitten minä tavallaan tiedän, että se apu kantaa, ettei olla kohta 
sitten samassa tilanteessa.

(Kunnan palvelutuotanto)
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 Järjestön tuottaman sosiaalisen isännöinnin piiriin kuuluvan asiakkaan luo-
na käydään keskimäärin kerran tai kaksi viikossa. Alkuvaiheen ”vahvem-
man tuen” jälkeen ohjaajan työssä painottuvat sosiaalityön näkökulmasta 
pääosin ihmisen kuunteleminen, ohjaaminen, neuvominen sekä saattami-
sen erilaisten julkisten palveluiden piiriin. (Kivelä 2014, 110.) Syrjäytymisu-
han alla elävien ihmisten kanssa työskentelevän sosiaalista tukea tarjoavan 
työntekijän aikataulussa ja päiväohjelmassa on oltava joustavuutta. Vaikka 
työn sisällöissä on jossain määrin samankaltaisuutta, sosiaalisen isännöin-
nin työote poikkeaa täysin esimerkiksi kotihoidon toimintalogiikasta, joka 
organisoi toimintansa ammattilaisten aikataulujen ja pitkälle erikoistunei-
den työnkuvien ehdoilla. Sosiaalisessa isännöinnissä asiakkaan kohtaami-
sesta huolehtii pitkäkestoisesti sama työntekijä.

Sosiaalitoimen 
työotteessa	korostuu

Järjestölähtöisessä 
työotteessa	korostuu

Suhde asiakkaaseen Sopimuksellisuus: 
asiakkuuden hallinta ja 
kontrolli

Kokonaisvaltainen 
kohtaaminen ja työote: 
luottamus, pitkäkestoi-
nen rinnalla kulkeminen 
ja tuki

Kohtaamisen paikka – 
missä?

Paikkaan sidottu
Julkinen tila (virasto)

Liikkuva työote 
(esim. asiointiapu)
Yksityinen tila
(asiakkaan koti)

Kohtaamisen aika – 
milloin?

Annetut vastaanottoajat, 
puhelinajat

Joustavuus tarpeen 
mukaan, nopeat 
tilanteen uudelleen-
arvioinnit

Taulukko 2: Järjestölähtöinen sosiaalinen isännöinti ja ”yhden ihmisen periaate” 
julkista sosiaalityötä tukevana käytäntönä kunnan reuna-alueilla (soveltaen Kivelä 
2014).
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Palvelun piiriin kuuluvan ihmisen (asiakkaan) kannalta on sosiaalityönteki-
jän mukaan olennaista, että häntä varten on aina tavoitettavissa tuttu, luotet-
tava ihminen, joka ”ei ole viranomainen”. Asiakassuhteen kokonaisvaltaisuus 
ja pitkäjänteisyys kantavat asiakasta eteenpäin, koska se perustuu kaikkien 
kolmen osapuolen luottamukseen ja yhdessä tehtyyn sopimukseen. Asia-
kassuhteen sisällöt ja tavoitteet kirjataan sopimukseen, johon sitoudutaan 
määräajaksi kerrallaan. (Kivelä 2014, 111 – 112.) ”Ei-viranomaisuuden” ja 
viranomaisuuden ydintä sosiaalityöntekijä ja tilaajaorganisaation edustaja 
kuvaavat muun muassa seuraavasti.

Sossu on aina jonkun silmissä kuitenkin ihmisille se semmoinen 
kontrolli, ja sossu on päätöksentekijä, ja sossulla on rahaa. Että 
se (sosiaalinen isännöinti) on vaan apu ja tuki, että ei ole sitä 
kontrollia. (…) Niin se varmaan on lähtökohtaisesti hyvä asia. 
Ja minä ajattelen, että asiakkaat ovat kokeneet, että (järjestö-
työntekijä) on tavallaan linkki heidän ja minun välillä.

(Kunnan palvelutuotanto)
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Viranomaiset eivät ehkä pysty siinä omassa roolissaan, vaikka 
saattavat sitten vapaa-ajalla toimia järjestöissä. Ett’ se roolin-
muutos on erilainen, ja ammattilaisia ja virkamiehiä on koulu-
tettu byrokratiaan ja muodollisuuteen. Ja tuota, tietysti se on 
sitten, välillä tuntuu, että ehkä järjestöjen heikkouskin sitten 
jossakin taloudenpidossa esimerkiksi.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Järjestön työntekijä on itsenäinen päätöksentekijä käytännön asiakastilan-
teissa, mutta asiakkuuden prosessi ja kokonaisvastuu on sosiaalityöntekijän 
hallussa ja vastuulla. Työnjako on selvä ja yhteistyö perustuu molempien 
osapuolten ammatillisen osaamisen ja kummankin organisaation eetoksen 
mukaisen erityisen työotteen arvostamiseen. Sosiaalityöntekijä on samalla 
myös järjestötyöntekijän neuvonantaja ja työnohjaaja.

Sosiaalityöntekijä ei voi siis kokonaan ulkoistaa asiakkaan kohtaamista, hä-
nen on oltava riittävän perillä työparinsa ja tämän asiakkaiden tilanteiden 
kehittymisestä. (Kivelä 2014, 113–115.) Kokonaisvaltaisen, moniammatil-
lisen yhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että lainsäädäntö ja pai-
kallinen hyvinvointipolitiikka mahdollistavat eri osapuolten pitkäjänteisen 
yhdessä työskentelemisen. Silloin työssä voivat yhdistyä paikallisten tarpei-
den tunnistaminen, asiakkaiden moniulotteisen osallisuuden edistäminen 
ja moninainen kehittämistyö. (Emt. 115.) Koordinointivastuu ja lainsäädän-
nöllinen vastuu on julkisella sosiaalityöllä.



59

Asiakasohjauksen prosessin pitää olla vahvasti meidän, viran-
omaisen hallussa. Tässä tulee just se viranomaistyö, ja sit muut 
tuo sen työvälineen.

Mutta toki sitten se, että meille on tärkeää se, että toiminnan 
laatu pysyy hyvänä. Ja siihen laatuun vaikuttaa se, että Sini-
nauhan pitää pystyä vakuuttamaan, että he pystyvät pitämään 
työnohjauksesta huolta, tai (työntekijöidensä) jaksamisesta tai 
että siinä työssä on huokoisuutta. Ja tuota minusta me on suht 
hyvin pystytty neuvottelemaan siitä asiakasmäärää, että se ei 
kuormittaisi.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Vaikka me kuin ollaan sydämestä sosiaalityöntekijöitä, niin tä-
mä on meille palkkatyötä ja tietenkin tässä (julkisessa sosiaa-
lityössä) on helpompi pitää raja ammatillisuuteen ja sitten sii-
hen muuhun minään. (…) Että se ei ole taas minun intressi se, 
että tämä on 24/7 -palvelu. Että sikäli taas tuon niitä ammatil-
lisuuden elementtejä, että ”riittää, että sinä olet kahdeksasta 
neljään käytettävissä”.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)
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Kuten edelle on käynyt jo ilmi, kristillisten päihdejärjestöjen auttamistyö on 
usein varsinkin asiakassuhteen alkuvaiheessa hyvin konkreettisia ihmisen 
elämänlaatua parantavia ihmisarvotekoja: hygieniasta ja kodin puhtaudesta 
huolehtimista sekä ravinnon saannin ja arjen turvallisuuden varmistamista. 
Arvostavan kohtaamisen kautta edetään pienin askelin aluksi kohti osalli-
suutta omaan elämään liittyvissä valinnoissa, sitten vähitellen osallisuuteen 
yhteisöissä ja yhteiskunnassa toimimisessa.

Järjestöt koordinoivat vapaaehtoistyötä ja vertaistukea, jotka tuovat kuntou-
tuvien ja voimautuvien ihmisten ulottuville yhteisöllisyyden ja hyödyksi ole-
misen kokemuksia. Kansalaistoimintaan tai kuntouttavaan työtoimintaan 
osallistuminen voi myös avata väylän autettavasta auttajaksi.

Kansalaistoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen on kunnan reuna-alueil-
la ja intensiivisen asiakastyön ohella erityisen haasteellista ja hyötyisi jatkos-
sa lisäresursseista. Toistaiseksi esimerkiksi vertaistukiryhmien toimintaa on 
kehitetty erityisesti yhdessä seurakunnan diakoniatyön kanssa.
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4 Kumppanuus vahvistuu     
 paikallistuntemukseen perustuvan   
	 yhdessä	tekemisen	kautta

Palvelujärjestelmää ja SOTE-hallintoa uudistettaessa on vaarana tehdä alku-
peräiset tavoitteet vaarantavia virhearviointeja, jos unohdetaan eri väestö-
ryhmien sekä paikkakuntien, kylien ja kuntien väliset erot ja eriarvoisuudet. 
Paikallisten asukkaiden ja tavallisten ihmisten kokemustietoa tarvitaan esi-
merkiksi rakennettaessa realistinen kuva siitä, millaista tukea ja resursseja 
paikallinen ”kukoistava kansalaisyhteiskunta” tai paikallisissa asukkaissa 
”piilevien resurssien” ja aktiivisuuden edistäminen ja hyödyntäminen eri 
puolilla vaatii. Yhdessä tekeminen ja toiminen vaativat innokkaita vetäjiä 
ja koordinointia, taloudellisia avustuksia ja yhteisiä kohtaamispaikkoja. Nä-
mäkin resurssit jakaantuvat epätasaisesti, myös alueellisesti.

Tällä hetkellä esimerkiksi monet palvelutuotantoon osallistuvat järjestöt 
venyttävät niissä työskentelevän henkilöstönsä voimavarat äärimmilleen 
pysyäkseen mukana kilpailussa ostopalvelusopimuksista. Myös järjestöjen 
kansalaistoiminnan jatkuvuus voi rakentua palvelutuotannon tuoman ra-
hoituksen varaan. Kansainväliset esimerkit varoittavat, että kunnianhimoi-
set, julkisen talouden tasapainottamisen toivossa julistetut aktiivinen kansa-
laisuuden ja kansalaisyhteiskunnan vastuun lisäämiseen tähtäävät ohjelmat 
eivät tuota toivottuja tuloksia ilman julkisen vallan riittäviä taloudellisia 
panostuksia (esim. Briitta Koskiahon 2014 Big Society -kritiikki). Kannus-
tavat puheet eivät yksin riitä.

Ison haasteen tulevaisuuden palvelujärjestelmälle tuottavat fyysisesti, sosiaa-
lisesti ja kulttuurisesti pitkät etäisyydet apua ja tukea tarvitsevien ihmisten 
sekä pitkälle erikoistuneiden ammattiauttajien välillä. Tässä tutkimuksessa 
on osaltaan kuvattu sitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen 
liittyviä retorisia asiakaslähtöisyyden tai kansalaisten osallisuuden lisäämi-
seen liittyviä tavoitteita voidaan muuntaa käytännön tuloksiksi hyödyntä-
mällä kumppanuutta järjestöjen kanssa.
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Henkilökohtaisesti räätälöitävien sosiaalipalvelujen järjestämisen on vält-
tämätöntä tapahtua paikallisesti verkostoituneita, liikkuvia ja joustavasti 
työskenteleviä toimijoita hyödyntäen. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveys-
ongelmaisten avuksi voidaan kehittää toimintamalleja yhdessä alueellisesti 
verkostoituneiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa.

Valmiit paikalliset toimintamallit ja kokemukset erityisryhmille räätälöi-
dyistä loppukäyttäjälähtöisistä palveluista on syytä selvittää, kuvata ja hyö-
dyntää tulevaisuuden hyvinvointipolitiikkaa ja -palveluja suunniteltaessa. 
Monessa kansalaisjärjestössä palvelutuotanto on käynnistynyt nimenomaan 
siksi, ettei jollekin ihmisryhmälle ole löytynyt apua julkiselta sektorilta. Pal-
velun asiakas- ja kansalaislähtöisyys on tällaisen palvelutuotannon sisäsyn-
tyinen perusta. 

Monissa kunnissa järjestöjen vahvuus erityisryhmille räätälöityjen toimin-
tamallien tuottajina on jo tunnistettu ja tunnustettu. Tiedetään, että aatteel-
lisissa järjestöissä työskentelevillä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla voi 
olla juuri sen spesifiin asiakasryhmään liittyvä auttamisen halu. Tavallisesti 
aatteellisten järjestöjen työotteeseen kuuluu myös ihmisen kohtaaminen hä-
nen omassa kodissaan, joten työntekijöille kertyy sellaista arjen tuntemusta, 
jota vastaanottotyössä ei kerry.
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Sitä tietysti toivoo, että ne olisivat selkeitä ne järjestöjen pal-
velut, että sitten johonkin isompaan sektoriin, tai taholle osaisi 
selittää mitä ne ovat, että se toiminta vois jatkua ja niitä palve-
luja avustettaisiin tai ostettaisiin tulevaisuudessakin. Mutta jos 
ne on jotain semmoista sekalaista sötköö, kuka sellaista haluaa 
avustaa ja tukee? 

(Kunnan tilaajaorganisaatio)

Minä ajattelen, että ihan omankin palvelutuotannon kanssa, 
tai mitä muualta ostetaan, niin on tosi tärkeää, että ne palvelut 
tai tuotteet tai toiminta on kuvattu. Että sillä saadaan tällaista 
koulutusta tai vertaisryhmää tai tukea tai päivätoimintaa tai 
avustusruokaa. Ja kuinka paljolle, ja jotenkin arvioitu, että miksi 
se on tärkeää.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)
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Silti julkisen vallan toimijat ja päättäjät eivät vielä tunne riittävästi järjestö-
jen erityisosaamista, niiden auttamisen eetoksen ja asiakasryhmänsä arjen 
realiteetit huomioivan kokonaisvaltaisen työotteen tuottamia hyötyjä. Esi-
merkiksi järjestön ideologiseen taustaan voi liittyä ennakkoluuloja tai va-
rautuneita asenteita. Yleishyödylliset järjestöt saatetaan myös virheellisesti 
rinnastaa voittoa tavoitteleviin yrityksiin. Järjestöt pyrkivät itse korjaamaan 
vääriä käsityksiä tietoa lisäämällä ja henkilökohtaiseen tuntemiseen perus-
tuvia neuvottelusuhteita rakentamalla. Tietoisuuden lisääminen järjestöissä 
tehtävän työn erityislaadusta ja osaamisesta on myös tämän artikkelin taus-
talla olevan tutkimuksen tavoite.

Tutkimuksen kuluessa sekä kunnan että järjestön edustajat ovat tuoneet 
esille, että tarkasteltu paikallinen kumppanuus voi parantaa pitkäaikaistyöt-
tömien sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisten elämänlaatua ja hyvin-
vointia, edistää entistä itsenäisempää toimijuutta ja vähentää turvautumis-
ta esimerkiksi kalliisiin erikoissairaanhoidon palveluihin. Näiden hyötyjen 
osoittamiseksi ja rahoittajien vakuuttamiseksi kumppanuusosapuolet sekä 
kunnassa ja järjestöissä tiedostavat yhteiskunnallisen paineen konkreettis-
ten vaikuttavuusmittareiden kehittämiseen. Työn tueksi tarvitaan jatkotut-
kimusta muun muassa kristillisten päihdejärjestöjen kaikkein heikoimmas-
sa asemassa olevien ihmisten parissa tekemän työn tuloksista.

Järjestöiltä itseltään vaaditaan niukkuutta jakavassa yhteiskunnallisessa ti-
lanteessa entistä enemmän panostuksia oman toimintansa ymmärrettäväksi 
tekemiseen ja sen osoittamiseen, mitä Juhani Laasasen tutkimus vuodelta 
2011 on osoittanut: järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan sijoitettu euro tuottaa 
kuusi euroa yhtä työtuntia kohti laskettuna. Avainasemassa olevat päättäjät 
on vakuutettava siitä, että aidon kumppanuuden etsiminen kansalaisjärjes-
töjen kanssa on julkiselle vallalle myös taloudellisesti järkevää. 
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Me yritetään nyt täällä itse kehitellä ja varastaa ja parastaa 
erilaisia (vaikuttavuus)mittareita, esimerkiksi nyt siinä Sini-
nauhan sosiaalisessa isännöinnissä. Ajatus on se, että meillä 
olisi vaikuttavuuden arvioinnin mittaus. Mutta itseasiassa se 
on meille vaikuttavuuden arviointi, asiakkaille se on toiminta-
kyvyn arviointi.

(…) Ja minä myös uskon, et se auttaa välineenä myös kunta-
laista, tai asiakasta, hahmottaa omaa elämäntilannettaan. Jos 
me saadaan siitä samalla, että: ”hei, nyt me voidaan sanoa, 
että vuoden aikana asiakkaiden keskiarvo, vaikka terveydentila 
koheni vaikka 2,8:sta 3,1:een”, niin se on hirveen konkreettinen 
ja hyvä.

(Kunnan tilaajaorganisaatio)
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