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KEITÄ MUITA TÄSSÄ ON 
MUKANA? 

VIISI ARTIKKELIA 
VERKOSTOISTA 

Saatteeksi 

Tässä kokoelmassa julkaistaan kolme aiemmin ilmestynyttä ja kaksi uutta 

artikkelia verkostoista. Jos ammattiauttaja esittää työssään kysymyksen 
"keitä muita tässä on mukana", hän saattaa havaita tärkeitä vaikutusyh
teyksiä niin viranomaispuolelta kuin arjen verkostoistakin. Voi olla, että 
asiakas on yhtä aikaa monen viranomaissysteemin asiakkaana - eri 
viranomaisten toimiessa omien nuottiensa mukaan. Vaikka kaikki yrittäi

sivät parastaan, voivat yhteisvaikutukset olla outoja. "Keitä muita tässä on 
mukana" on kysymys, joka johdattaa ammattiauttajaa pohtimaan omaa 

asemaa viranomaisverkostossa. Voi myös olla, että asiakkaan toiminnas

sa ja ajatuksissa on mukana hänelle keskeisiä ihmisiä perheestä, suvusta, 
ystäväpiiristä, velkojista jne. "Keitä muita tässä on mukana" -kysymys voi 

siis johdattaa ammattiauttajaa pohtimaan asemaansa yhteydessä asiak

kaan sosiaalisiin verkostoihin. Keskeistä ammattiauttamisessa lienee, että 
osapuolet ymmärtävät toisiaan. Eräs osa tätä ymmänystä on, että ymmär

retään lisää siitä, mihin asemaan elämässään ja työssään osapuolet "sijoit
tavat" toisensa. 

Artikkelit liittyvät sarjana toisiinsa siten, että olen julkaissut ne hapui

luni eri vaiheissa. Olen yrittänyt muodostaa käsitteitä, joilla sosiaalityötä 
voisi tarkastella ammattikunta- tai sektorirajauksen sijasta vuorovaikutus

suhteissaan. Kun näin menetellään, tarkastelukohteeksi avautuu sosiaa

lityötä laajempi viranomaisverkosto. Artikkeleilla on kiinnekohtia mui
denkin palveluammattilaisten työhön. 

Näin jälkeenpäin ajatellen pohdinnoissani näyttää tapahtuvan kaksi 

siirtymää. Ensinnäkin näytän kulkeutuvan kovin viranomaiskeskeisestä 

tarkastelusta kohti sosiaalisten verkostojen tarkastelua. Kysymys sosiaali-
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sista verkostoista ikäänkuin yrittää päästä esiin, mutta en aluksi päästä sitä. 
Viimeisessä artikkelissa kerron pidäkkeistäni - ja ehkä joiltakin osin 
pääsenkin niistä. Toinen siirtymä on kulku ongelmakeskeisestä tarkaste
lusta voimavarakeskeisyyden etsintään. Parin-kolmen vuoden takaisissa 
artikkeleissa pohdin viranomaisyhteistyön ongelmallisuutta. Viimeisessä 
artikkelissa mietin, toistanko tällaisella lähestymistavalla ongelmasuun

tautuneen työn- siis sellaisen, jossa ammattilaiset löytävät asiakkaiden ja 
toistensa toiminnasta ongelmia ja lisäongelmia. Nousee kysymys: miten 
tutkimus voisi edistää voimavarojen etsintää? Siis tavallaan: tutkija näkee 
ammattiauttajien toiminnassa ongelmia, nämä taas näkevät niitä asiak
kaiden toiminnassa. 

Hapuiluni vaiheistus on tuskin kiinnostavaa kenellekään muulle kuin 
itselleni. Syy siihen, että artikkelit julkaistaan tässä koosteena on yhtäältä 
pragmaattinen: julkaistut artikkelit on loppuunmyyty ja kysyntää tuntuu 
vielä olevan. Uudet artikkelit pääsivät samoihin kansiin. Toisaalta toivon, 

että hapuilu käsitteestä toiseen tekee käsitteet ymmärrettävämmiksi. 
Artikkeli n:o 1 julkaistiin sosiaalihallituksen raporttisarjassa 18/1989 

nimellä Sosiaalityö viranomaisverkostoissa. Otsikko kertoo, että olin 

tuolloin kiinnostunut ensisijaisesti viranomaisyhteistyön pulmista. Siihen 
olivat vieneet Sosiaalityön tutkiva kehittäminen -projektin esiinnostamat 
kysymykset. Sosiaaliset verkostot olivat tarkastelussani vielä syrjässä. 

Artikkeli n:o 2 julkaistiin Sosiaaliviestin numerossa 2/1989 otsikolla 
Sosiaaliset verkostot ja viranomaisverkostot - pari kiinnostavaa artikkelia 
terapian puolelta. Pohdiskelin siinä verkostoterapian tuottamia kysymyk

senasetteluja. Sosiaaliset verkostot yrittivät päästä lähempään tarkaste
luun, mutta en päästänyt niitä. Tavallaan en uskaltanut. 

Artikkeli n:o 3 julkaistiin sosiaalihallituksen julkaisusarjassa 4/1990 

otsikolla Sosiaalityö rajasysteemeissä- makroanalyysistä Markoanalyysiin. 
Olin löytänyt Seikkulan (ja Sutelan, 1989, 1990) rajasysteemi -käsitteen, 
joka silloitti yrityksiäni tarkastella sekä viranomaisverkostoja että sosiaa
lisia verkostoja kadottamatta toista kuvasta. Sosiaalisten verkostojen 
tarkastelussa olin kuitenkin yhä empivä. Ajankohtainen yhteiskuntatie
teellinen pohdinta yksilöllistymiskehityksestä ja yhteisöjen murenemises

ta sai minut varovaiseksi. En halunnut ripustautua johonkin yhteiskunta
kehityksessä katoavaan, enkä oikein tiennyt miten suhtautua kysymyk
seen sosiaalisista verkostoista. 

Artikkeli n:o 4 pohjautuu Norjassa joulukuussa -90 pitämääni konfe

renssialustukseen. Se on yhteenveto Peilejä-kirjani 0991) pohdinnoista ja 
edellä mainittujen kolmen verkostoartikkelin teemoista. Otsikko on Social 

work and the systems of bounda1y - suggestions for conceptual work. 
Yritän siinä kehitellä ajatusta näennäisesti ulkoisten reunaehtotekijöiden 

(organisaatioiden ristiriitaiset perustehtävät, taloudellisuuskysymykset, 
johtamisjärjestelmät jne.) tuloa "sisään" rajasysteemien asiakastyöhön. 
Artikkeli julkaistaan englanniksi, koska se täyttää tässä kokoelmassa 
'English summa1yn' tehtävää. 
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Artikkeli n:o 5 on tätä kokoelmaa varten laadittu. Sen otsikko on 

Yhteisöromantiikka ja verkostohuuma? Tarkastelen ruotsalaista keskuste
lua verkostoterapiasta ja -tutkimuksesta ja rinnastan sitä suomalaiseen 

debattiin yksilöllistymisestä ja yhteisöjen murenemisesta. Otin työn alle 

kysymyksen sosiaalisista verkostoista. Minua oli askarruttanut onko 
verkostoihin kääntyminen yksi muoto "yhteisöromantiikkaa", hajoamaan 

tuomitun sosiaali-integraation kaipuuta, yhteisöjen palautusyrityksiä. 

Tulokseni on, että ei välttämättä. Yksilöllistymiskehitys näyttäisi nostavan 

vastinparinaan esiin kysymyksen subjektiivisesti merkityksellisistä vuoro

vaikutusyhteyksistä, sosiaalisista verkostoista. Koetan pohtia verkostojen 

merkitystä ja pulmia tuen muodostumisessa. Lopussa tulen kysymykseen 

millainen tutkimus olisi tueksi, ja sen kanssa askaroin parhaillaan. 
Aiemmin ilmestyneet artikkelit julkaistaan sellaisinaan. Suomenkielis

ten artikkeleiden lähdeluettelot on yhdistetty julkaisun loppuun. 

Helsingissä 9.5.1991 

Erik Arnkil 
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Artikkeli 1: 

. .

SOSIAALITYO 

VIRANOMAISVERKOSTOSSA
1

Rajaan tarkasteluni sosiaalitoimistojen sosiaalityöhön. Esitetyillä ajatuksil
la voi olla yhteyksiä muuhunkin sosialityöhön, mutta aineistona tässä ovat 
olleet sosiaalitoimistot. Tarkastelu pohjautuu 'Sosiaalityön tutkiva kehit
täminen' -projektin kokemuksiin. Se on kolmessa kunnassa toteutettava, 
loppusuoralleen parhaillaan kääntyvä hanke, jossa tutkitaan sosiaalityön 
ristiriitoja ja kehitysnäkymiä. Hankkeeseen osallistuu kyseisten kuntien 
sosiaalitoimistojen koko sosiaalityöhenkilökunta johdosta toimistotyön
tekijöihin. Lisäksi projektissa on mukana kahta em. kunnista palveleva A
klinikka. 

Tämä puheenvuoro on laajennettu versio sosiaalityön juhlaseminaaris
sa 21.12.1988 pidetystä esitelmästä. "Liikkeelle sosiaalityö" -seminaarin 
koonnosjulkaisu ilmestynee myöhemmin. Olisin kiitollinen (ennen muuta 
sosiaalityöntekijöiden) palautteesta. EA, Sosiaalihallitus, Pl 197, 00531 
Helsinki.2 

Luvussa 1 käsitellään "sosiaalityön noidankehää" - sosiaalityön ongel
mallista suhdetta toimintaympäristöönsä. Pääväite on, että sosiaalityö 
omalla toiminnallaan ylläpitää ongelmallista tilannettaan. 

Luvussa 2 käsitellään "syrjäyttäviä leetjuja" - sosiaalityön osallisuutta 
syrjäyttävissä rakenteissa. Tässä luvussa esitetään myös kommentti "ra
kenteelliseen sosiaalityöhön". Pää väite on, että sosiaalityö osaltaan -
tahtomattaan - uusintaa syrjäyttävät rakenteet. Rakenteellisen sosiaali
työn kohde ei ole sosiaalityön ulkopuolella. 

Luvussa 3 käsitellään "sosiaalivaltioprojektia" ja pohditaan sosiaali
työn ongelmallisen aseman muotoutumista. Pääväite on, että sosiaalityö 
on muotoutunut osaksi palvelujen ja kontrollin rationalisoitua massatuo
tantoa, joka verkostoituu yhä tiiviimmin. Sosiaalityön irrallinen tarkastelu 
kadottaa keskeisimmät ristiriidat ja kehitysnäkymät. 

Luvussa 4 käsitellään sosiaalivaltiollisten verkostojen toimintatapaa. 

Pääväite on, että "moniongelmaisuuden" käsittelystä viranomaisverkos-

Sosiaalihallituksen raporttisarja 18/1989 

Virasto on nykyisin Sosiaali- ja terveyshallitus ja postilokeron numero 220. Palautteesta 

olisin edelleenkin iloinen. 
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toissa tulee (myös) ongelmanratkaisua vaikeuttava, ongelmia ylläpitävä 
prosessi. 

Luvussa 5 käsitellään sosiaalityön "lähikehitystä ". Pää väite on, että so
siaalivaltiollisten verkostojen sisäiset ristiriidat mahdollistavat laadullisesti 
uuden, räätälöidyn toiminnan. Ne eivät kuitenkaan tuota sitä itsestään. 

1. SOSIAALITYÖN "NOIDANKEHÄ"

Olemme (projektin osanottajat, yhteistuumin) yrittäneet nostaa eteemme 
"peilejä", sellaisia jäsennyksiä, joista sosiaalityö näkee itsensä. Eräs niistä 
on seuraava: 

5051 AAL ITVÖN "NO I DANKEHÅ ·: 

yl löp1 töö 

5051 AAL ITVÖ "TOIMINTA VMPÅR 15TÖ" 

ruok:k:11 

Kuvio 1: Sosiaalityön noidankehä 

Sosiaalityö on systeemisessä yhteydessä toimintaympäristöönsä. Toi
mintaympäristön muodostavat ne toiminnot, joiden kanssa sosiaalityö on 
'vaihtosuhteissa' (vaihtaa resursseja, informaatiota jne.) Toimintaympäris
tön muodostavat siis asiakkaiden toiminta, muiden samalla kohdealueel
la toimivien viranomaisten toiminta, hallinnon toiminta jne. 

Sosiaalitoimistojen sosiaalityö on kovassa paineessa. Etenkin suurilla 
paikkakunnilla asiakasjonot ovat mittavat, asiakkaiden vastaanottoon ja 
asioiden käsittelyyn on niukalti aikaa, sosiaalityöntekijät kokevat teke
vänsä "liukuhihnatyötä", jota ruokkii asiakkaiden "luukuttaminen" ja 
"pallottelu" muista auttamis-/kontrollijärjestelmistä. Sekä asiakkaat että 
työntekijät kokevat, ettei nykyisessä tilanteessa ole aikaa eikä voimava
roja paneutua ongelmiin perusteellisesti. (Esim. Karvinen 1987.) 

Peiliin katsomalla olemme yrittäneet mieltää mikä on sosiaalityön oma 
osuus nykytilanteen ylläpitämisessä ja mitä aineksia on kehkeytymässä 

tilanteen muuttamiseksi. 
Sijoittakaamme ajautuskokeena kuvion 'toimintaympäristö'-kohtaan 

vaikkapa koululaitos toimintoineen. Sieltä löydämme erään sitkeimmistä 
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instituutioistamme, yli satavuotiaan luokkahuoneopetuksen. Koululaitok

sen pääasiallinen toiminta on kou,lunkäyntitoimintaa, kurssien läpikäy
mistä. (Ks. Engeström 1987.) Se on eri asia kuin oppimistoiminta (oppi
laiden ajattelun ja toiminnan laadullinen kehittyminen). Luokkahuone
opetus on oivallinen hallintakeino. Lasten ja nuorten muuttuvan elämän

tilanteen ongelmat saadaan - joten kuten - hallintaan opetussuunnitel

miksi, oppikursseiksi, oppitunneiksi, oppimateriaaliksi ja koulun rituali

soiduiksi käytännöiksi jäsennetyillä keinoilla. Entisenä opettajana tiedän, 

että uusien toimintatapojen yrittäminen tuo mukanaan tilanteen riistäyty
misen riskin. Koulun arkikäytännöt ovat yhtäältä ahdistavia, toisaalta 

turvallisia, tilanteen hallinnan keino. 

Luokkahuoneopetus ei oikein siedä suuria poikkeamia keskimääräi

sestä - toiminnallisia poikkeamia, jotka edellyttäisivät 'räätälöivää' paneu

tumista standardikeinojen sijaan. Oppilaiden muuttuva elämäntilanne tuo 

tällaisia tilanteita kuitenkin kouluun koko ajan. Mikäli opettajan hallinta

keinot ehtyvät, hänellä on käytettävissään tukijoukko, oppilashuoltotoi
minta. Ongelmia aiheuttavia oppilaita yritetään ikään kuin kuntouttaa 
takaisin koulunkäyntitoimintaan. Ellei tämäkään onnistu, reservissä on 

toinenkin tukijoukko: viimesijainen sosiaalityö, jonka toimivaltaan kuulu
vat mm. laitossijoitukset. Näitähän tehdään jatkuvasti. Ja mikä on seuraus: 

lisää elinvuosia satavuotiaalle luokkahuoneopetukselle ja koulunkäynti

toiminnalle! 

Näin siis sosiaalityö on - varmaankin tahtomattaan - osa koulujen 

häiriönhallintaa. Niinpä olisi virheellinen rajaus tarkastella kouluja eril

lään 'tukijärjestelmistään' ja vastaavasti sosiaalityötä irrallaan niistä 
toiminta järjestelmistä, joihin se systeemisesti - vaihtosuhteidensa kautta -

liittyy. 

Peili tuo siis esiin sosiaalityön osana ongelmaa. (Kuvion 1 avulla 

tarkasteltuna: koulu 'ruokkii' sosiaalityön nykyistä toimintatapaa - otta

malla yhteyttä häiriönhallinnan viimesijaisessa vaiheessa, ja sosiaalityö 

ylläpitää koulun ongelmallista toimintatapaa - ottamalla vastaan viimesi

jaisen tehtävänsä.) 
Jos sijoitamme 'toimintaympäristö' -kohtaan vaikkapa työvoimatoimen 

toiminnan, saamme kuvan, jossa "vaikeasti työllistettäviä" lähetetään 

työvoimatoimesta sosiaalitoimeen - usein paneutumatta asiaan seikkape

räisesti, ja jossa sosiaalityö ylläpitää työvoimatoimen nykyistä toimintata

paa tekemällä sen mitä työvoimatoimi ei syystä tai toisesta itse tee. 
Voimme sijoittaa 'toimintaympäristöön' myös esim. asuntotoimen. 

Saamme kuvan, jossa siinäkin sosiaalityö - hyvää tarkoittaen - saa ikään 

kuin oheistuotteena aikaan lisää elinvuosia asuntotoimen toimintatapojen 
ongelmallisillekin puolille. 

'Toimintaympäristöön' voidaan sijoittaa myös asiakkaan toiminta. 

Voi muodostua tilanne, jossa sosiaalityöntekijä huomaamattaan onkin 
osa pitkittyvää, kehäliikkeeseen juuttuvaa ongelmanratkaisua. 

Jos ajatuskokeita halutaan jatkaa, voidaan pohtia esim. sosiaalityön ja 
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hallinnon suhteita: mikä on sosiaalityön oma osuus nykyisenkaltaisen 
vallankäytön muotoutumiselle? 

Kutsumme tällaisia systeemisiä kehäliikkeitä, itseään ylläpitäviä järjes
telmiä "noidankehiksi". Niiden tarkastelu vaikeuttaa muiden syyttelyä. 
Syytökset tulevat myös "kotiin", omaan toimintaan. 

Sosiaalityö ei kuitenkaan ole murtamattomassa noidankehässä. Sekä 
sosiaalityössä itsessään että toimintaympäristön toiminnassa on aineksia, 
jotka ikäänkuin viittaavat "ulos" noidankehästä. Koulujen toiminta ei ole 
vain koulunkäyntitoimintaa, työvoimatoimi ei ole vain paneutumaton 
syrjäyttäjä, asuntotoimi ei toimi pelkästään ongelmallisesti, asiakkaiden 
toiminta ei vain lukkiudu sosiaalityön toimintatapaan jne. Nämä toimin
tajärjestelmät ovat ristiriitaisia, ja juuri siihen perustuu mahdollisuus 
kehittyneempään toimintaan. Peilin olisi tuotava esiin myös nämä ele
mentit, uuden idut. Palaan niihin tuonnempana. 

Sosiaalityötä on siis hedelmällistä tarkastella systeemisissä yhteyksis

sään, "vaihtosuhteissaan", ei erillisenä saarekkeena. Samoin avautuvat 
tarkasteltaviksi myös muut toimintajärjestelmät. 

Näin saadaan kritiikki myös itsekritiikiksi, ja mikä tärkeintä, näin 
saadaan näkyviin myös kehityksen elementit. 

Anthony Giddens (esim. 1984) kehottaa tarkastelemaan yhteiskunnan 
rakenteita toistuvina toimintakäytäntöinä. Grego1y Bateson (1972) näkee 
yhteiskunnan systeemisesti toisiinsa liittyviä systeemeinä. Mara Selvini 
Palazzoli ym. (1986) erittelevät systeemien vaihtosuhteita. Klaus Holz
kamp (1983) tarkastelee toimintaa, jossa toimijat ylläpitävät toimintansa 
rajoituksia. 

"Noidankehä" on yksi askel yrityksissämme paikantaa sosiaalityö yh
teiskuntaan - ei hallinnollisena sektorina, ammatti1yhmänä tai muodolli
sena instituutiona, vaan toimintakäytäntönä. 

2. "SYRJÄYTTÄVÄT KETJUT"

Laajentakaamme tarkastelua hieman. 'Vaihtosuhteissa' olevat toimintajär
jestelmät eivät liity toisiinsa ainoastaan rinnakkain, vaan myös hierarkki
sesti. 

Otan esimerkiksi työmarkkinoiden ja työvoiman uusintamisen eräät 
puolet. 

Yritysten työvoimapolitiikka on rajussa murroksessa (tästä lähemmin 
mm. Koistinen 1986, Kortteinen 1987, Virtanen 1987). "Savupiipputeolli
suus" kaatuu, symbolituotantoon ja palveluihin pohjautuva toiminta
kasvaa. Samoin muuttuvat työntekijöiden ammattipätevyyteen kohdistu
vat vaatimukset.

Yritykset "kalastavat" pääasiassa vapailla työmarkkinoilla, mutta tur
vautuvat kasvavassa määrin julkiseen työvoimatoimeen, joka etenkin in
formaatio- ja palvelualoilla on aktivoitumassa (Kalela 1988). Yritysten 
työvoimapolitiikka on toimintaa, joka siis tarvitsee tuekseen - systeemi-
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seksi "täydentäjäkseen" - myös julkisen työvoimatoimen toimintaa. Tämä 
tarjoaa palvelujaan, ennen muuta työvoiman valikointia, kvalifiointia 

(ammattipätevyyden uusintamista ja kohottamista) ja varastointia (odot
tamaan "suotuisampia aikoja" - esim. työttömyyskorvauksen varassa). 

Toimiessaan näin työvoimatoimi uusintaa - omalta osaltaan - yritys

ten työvoimapoliittisen toiminnan. 

Asiaa selventänee ajatuskoe: kuvitelkaamme, että julkista työvoima
tointa ei olisi. Yritysten pitäisi siis itse tehdä se, mitä nyt haetaan palveluna 
- ja aikaisemminhan niin tehtiinkin.

Yritysten ja työvoimatoimistojen "toimintapolitiikan" raja ei kulje
niiden välissä vaan ne leikkaavaat toisiaan. Koistinen ym. (1987) 

kuvaavat havaintoja, joissa työvoimaneuvoja ennakoi yritysten työvoima
politiikkaa pohtien tämän valossa kannattaako jotakuta hakijaa lähettää 
tietylle kurssille jne. Yritysten "linja" on ikään kuin "läsnä" työvoimatoi
mistoissa - ja ilmeisesti päivastoinkin. 

Työvoimatoimi tu1vautuu puolestaan mm. sosiaalitoimen palveluihin. 
"Vaikeasti työllistettävät", karenssilaiset jne. saavat osoituksen sosiaalitoi
mistoon, joka puolestaan valikoi asiakkaita (takaisin työelämään -
yritykset), kvalifioi heitä (mm. opettaa toimimaan työnhakijana, siis 
kvalifioi toimintaan työvoimatavarana) ja varastoi heitä (mm. pitkiin asia
kassuhteisiin). 

Sosiaalitoimiston ja työvoimatoimiston raja on yhtä lailla liukuva kuin 
yristysten ja työvoimatoimistojen. Työvoimatoimistojen linja on läsnä 
sosiaalitoimistoissa - ennakointeina - ja päinvastoin. 

(Erääksi keskeiseksi työvoimatoimen ja sosiaalitoimen varastopaikaksi 
näyttää muuten muodostuneen työllisyyskurssien tietynlainen käyttö: 
muutamat asiakkaat lähetetään kerta toisensa jälkeen mitä erilaisimmille 
kursseille. Asiakas saa työttömyystu1vaa ja karenssia paremmat edut, 
viranomaiset saavat hengähtää hetken. Pääministerin lupaama "elinikäi
nen koulutus" on siis joillekin jo täyttä totta.) 

Tehdessään näin - toimiessaan 'viimesijaisessa' tehtävässään sosiaali

työ samalla uusintaa työvoimatoimen nykyisen toimintatavan - joka 
eräiltä osin on hyvin ongelmallinen, syrjäyttävä. Työvoimatoimi - joka 
sekin toimii paineen alla ja on mm. tiettyjen nuorten työnhakijoiden 

kanssa ihmeissään - ei aina räätälöi palveluaan asiakkaan elämäntilan
teen mukaan tai kyllästyy ajan mittaan yrittämään. 

Jälleen ajatuskoe: jos työvoimatoimistolla ei olisi "tukijoukkoinaan" 
sosiaalitoimistoja, niiden pitäisi kehitellä itse sellaiset toiminnot, jotka ne 
nyt hakevat palveluina sosiaalihuollosta. (Työvoimatoimistot ovat siis 

tässä sosiaalitoimistojen asiakas - vrt. Eräsaari 1985a.) 
Uusintaessaan (omalta osaltaan) työvoimatoimen nykyisen toimintata

van sosiaalitoimi liittyy myös yritysten työvoimapolitiikan uusintamiseen. 

Olemme projektissamme kutsuneet tällaisia systeemisiä yhteyksiä "syr

jäyttäviksi ketjuiksi" ja kuvanneet niitä seuraavasti: 
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YRITYSTEN TYÖYO IM APOL IT IIKKA ( toimintana) 

f uusintaa

1
valikointi 
kv a lifiointi 
varastointi 

TYÖVOIMAVIRANOMAISTEN TOIMINTA 

I
l 

valikointi 
uusintaa kv a lifiointi 

varastointi 

SO IAALITOIMISTOJEN TOIMINTA 

Kuvio 2: Syrjäyttävät ketjut 

(Lukija voi ajatuskokeena sijoittaa kuvioon ylös yritysten työvoimapo
litiikan paikalle vaikkapa asuntomarkkinat. Keskelle tulisi tällöin asunto
toimen toiminta ja alhaalta löytyisi "viimesijainen turvaverkko", sosiaali
työ - uusintamassa asuntotoimen ja asuntomarkkinoiden toimintaa.) 

Sosiaalityö on siis - työntekijöiden päinvastaisista aikeista huolimatta 
- osa syrjäyttäviä rakenteita yhteiskunnassamme. Syrjäyttäminen ei tie
tenkään ole sosiaalityön päätoimintaa. Paradoksi onkin siinä, että koija
tessaan syrjäyttämisen jälkiä yksilötasolla sosiaalityö tulee - osallisena

- uusintaneeksi syrjäyttävät toimintajärjestelmät 'rakennetasolla'.

Kommentti "rakenteelliseen sosiaalityöhön" 

Edelläkuvattu "rakenteen" jäsennys voisi konkretisoida visioita "raken
teellisesta sosiaalityöstä". Giddens (1984) tähdentää, että rakenteen 
mieltäminen toiminnasta irralliseksi, ikään kuin liikkumattomaksi koko
naisuudeksi, on "strukturalistinen harha" yhteiskuntateoriassa. Jos ei ole 
toimintaa, joka uusintaa rakenteet, ei ole rakenteitakaan. "Rakenne" on 
siis käyttökelpoinen käsite vain, jos se kytketään uusintavan toiminnan 
erittelyyn. Giddens puhuukin "rakenteistumisesta", prosessista, jossa 
toimijat tukeutuvat rakenteisiin, käyttäen niitä resurssinaan, ja samalla 
uusintavat ne ajassa toiminnallaan (vrt. opettaja, joka tukeutuu koulun 
rutiineihin - ja uusintaa koulun instituutiona). 

(Ajatuskoe: Sosiologi tulee sairaalaan tutkimaan tämän hierakkisuudestaan 
kuuluisan instituution rakenteita. Sairaala onkin remontissa, työntekijät poissa. 
Missä ovat rakenteet? Tutkijamme kääntyy kotiin. Tällä välin työntekijät palaavat 
ja 1yhtyvät toimimaan. Alle sekunnissa on hierarkia taas pystyssä: toiminnassa ja 
työntekijöiden toimintatavoissa - myös päässä.) 

Hallinnon esittelemä "rakenteellisen sosiaalityön" visio tuntuu sangen 
strukturalistiselta (ks. esim STM 1985). Ensimmäinen ongelma tällaisessa 
kuvassa on, että irroitettaessa rakenteet toiminnasta kadotetaan kohde. 
Mihin rakenteellinen sosiaalityö pitäisi kohdistaa? 
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Toinen ongelma ministeriön työ1yhmän visiossa on, että se häivyttää 
kuvasta sosiaalityön - asettaa sen rakenteiden ulkopuolelle. "Giddensi
läisen" jäsennyksen mukaan sosiaalityöntekijät tekevät jatkuvasti raken

teellista, rakenteistavaa , sosiaalityötä, halusivat tai eivät. Muu on mah
dotonta. Siis 100 % työajasta - ja enimmäkseen rakenteita uusintaen. 

Juhani Lehto 0987) kuvaa sosiaalityötä "sosiaalivaltion huoltomiehenä", joka 
paikkailee ja korjailee vuotavaa putkistoa ja yskivää koneistoa. "Huoltomies" siis 
"rakenteistaa" koko ajan. 

Miten siis pitäisi suhtautua ministeriön työ1yhmän seuraavanlaiseen 
ohjeeseen? 

"Sosiaalityöntekijät tarvitsevat aikaa rakenteelliselle sosiaali työlle. (. .. ). 
Sosiaali- ja terveysministeriön yhdyskuntatyön kehittämistä selvittänyt 
työ1yhmä C.. .) suositteli sosiaalityöntekijöiden työajasta 20 prosenttia 
suunnattavaksi rakenteelliseen sosiaalityöhön. Rakenteellinen sosiaalityö 
voitaisiin myös sisällyttää toimenkuviin ja ottaa huomioon sen vaatima 
aika työajan ja työvoiman mitoituksessa." 

Voiko siis olla tekemättä rakenteellista sosiaalityötä? Tehdäänkö 20 
prosenttia rakenteita muuttavaa ja 80 prosenttia rakenteita ylläpitävää 
työtä? Erikoistuuko osa henkilökunnasta muutokseen ja osa säilyttämi
seen? 

Mikäli rakenteet mielletään toimintakäytäntöinä, peilissä näkyy myös 
oma kuva: meidän toimintamme on osa rakenteita, rakenteistumista. 
Niinpä rakenteellisen sosiaalityön kohde on harvinaisen lähellä: omassa 
toiminnassa! 

Mutta eikö ole hieman ylimitoitettua asettaa sosiaalityöntekijät vastuu
seen yritysten työvoimapolitiikan, asuntomarkkinoiden jne. toiminnasta? 

Rakenteellisen sosiaalityön realistiseksi näköalaksi riittäisi, että sosiaa

lityö muuttaa omaa toimintatapaansa sosiaalivaltiollisessa verkostossa -
niin että rationalisoidun ja syrjäyttävän massatuotannon sijaan yleistyy 
räätälöivä toiminta. "Rakenteellisen sosiaalityön" kohde on siis sosiaa
livaltiollisen verkoston toimintatapa - keino sen muuttamiseen oman 
toiminnan muuttaminen verkostossa. 

Palaan tähän tuonnempana. 

3. "NOIDANKEHÄN" JA "SYRJÄYTTÄVIEN KETJUJEN"
MUOTOUTUMINEN

Sosiaalityö on eräs "sosiaalivaltioon" kuuluvista työprosesseista. Sosiaa
livaltio taas on muotoutunut palkkatyöläisyyden tukiverkostoksi valtion 
sosiaalipoliittisen tehtäväalueen laajentuessa - kääntöpuolena maata
lousyhteiskunnan ja teollistumisen ensimmäisen aallon (yhteisöllisten) 
tuen ja kontrollin rakenteiden muuntumiselle ja murenemiselle. (Ks. 
esim. Sipilä 1985, Hirsch 1985.) 

Avainsana seuraavassa on verkostoituminen. 
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Sosiaaliset ongelmat monimutkaistuvat ja kasautuvat tietyille väestö
ryhmille. Raunio (1983 ja 1984 ) puhuu "perinteisen köyhyyden" ja "mo
dernien psykososiaalisten ongelmien" yhteenkietoutumisesta ja laadulli
sesta syvenemisestä. Prosessin erottamaton kääntöpuoli on ongelmien 
sääntelyjärjestelmien "täydentyminen". Jos siis ongelmat kasautuvat ja 
monimutkaistuvat, näin tekevät myös sääntelyjärjestelmät. Ongelmien 
tulkitsemiseksi ja käsittelemiseksi muotoutuu moniammatillinen ja sekto
roitunut verkosto, ammattimaisen palvelun ja kontrollin työnjaollinen jär
jestelmä. 

Palkkatyöläistymiskehitys alkoi Suomessa teollistumisen myötä 1800-
luvun lopussa, mutta jatkui hyvin hitaana toisen maailmansodan jälkei
seen kauteen. Murros teollisuus- ja palkkatyöläisyhteiskunnaksi tapahtuu 
meillä maailmanennätysvauhtia 1960-luvun puolestavälistä alkaen. 
(Alestalo 1985, Karisto ym 1985). (Suomi on jopa "hyppäämässä" 
teollisuusyhteiskuntavaiheen "yli" miltei suoraan symboli- ja palveluto
tantoyhteiskuntaan; Kortteinen 1987, Virtanen 1987.) 

Hirsch (1985) puhuu markkinasuhteiden ja julkisten sääntelyjärjestel
mien toisiinsa liittyvästä kehityksestä. Kun markkinat, vaihtosuhteet, 
työntävät syrjään tai muokkaavat uudenlaisiksi perinteiset yhteisöraken
teet ( ="läpikapitalisoituminen"), muotoutuu joukko julkisia järjestelmiä, 
jotka pyrkivät turvaamaan pääoman ja työvoiman uusintamisen sosiaali
set edellytykset muuttuneissa olosuhteissa. Muotoutuu siis julkinen 
palkkatyöläisyyden tukirakennelma, jossa valtio saa yhä uusia sosiaalipo
liittisia tehtäviä (= "läpivaltiollistuminen"). 

Hirschin tarkoittama läpivaltiollistuminen voidaan mieltää verkostoi

tumiseksi, toistensa kanssa edellä kuvatulla tavalla vaihtosuhteissa ole
vien toiminta järjestelmien verkoston "täydentymiseksi". Verkoston 
muotoutuminen ja täydentyminen on suurelta osaltaan anarkkinen, 
korjaileva, paikkaileva prosessi, jossa valtio reagoi "sokean arvolain" 
ajaman pääoman liikkeisiin (Blom 1983). 

"Sosiaalivaltioprojekti" alkoi toisesta maailmansodasta. Sodan aikana 
muotoutuivat keskeiset perusratkaisut, joilla valtio puuttui talouteen. 
Lordi Beveridgen ohjelmana tunnettu "hyvinvointivaltion" oppi tuli 
sodan jälkeen meillekin tärkeäksi virikkeeksi rauhanajan yhteiskunnan 
rakentamisessa. Keskeistä siinä oli sosiaalipolitiikan kytkeminen talous
politiikkaan kansantalouden kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn in
strumentiksi - pääoman ja työvoiman uusintamisen sosiaalisten edelly
tysten tu1vaamiseksi uusissa olosuhteissa. Suomi myöhästyi tässä raken
nustyössä jonkin verran kilpailijamaistaan, mutta heräsi mm. Pekka 
Kuusen '60-luvun sosiaalipolitiikan' hälyttämänä kiihdyttämään reformi
toimintaansa. (Eräsaari 1978.) 

Kuviossa 3 on kuvattu toista maailmansotaa edeltäneen "pientilapro
jektin" ( = liika väestöongelman ratkaisuyritys pientiloja muodostamalla) 
vaihtumista "sosiaalivaltioprojektiksi": 
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·pi ent i 1 opro jekti ·

Toinen 

maailman

sota 

·sosi ool i vol t i opro jekti ·

Markkina-avaus ja 'Rakennemuutos', 
'kansantulon kasvu' resurssiong. 

Jälleen- - sos.valt. ekstensio - sos.valt1on ·aukot',
rakennus 

�
- sos. työn 'syrjäyttävä 

-sos. v a lt. �s2, kulttuuria--+----- .sosiaalivaltio'
�ru�� 

--

toiminnot 
--- 1 

sosiaalitoimistojen 
sosiaalityön 
'viimesijaisuus' 

Pelkketyöläistyminen ja sen tukirakenteet 

Kuvio 3: Sosiaalipolitiikan suuret projektit 

Se tapa, jolla sosiaalivaltion toimintajärjestelmät luotiin, oli "palvelu
jen" rationalisoitu massatuotanto. Vakuutusmuotoisten (ja ansiosidon
naisten) kompensointijärjestelmien rinnalle kohosivat laajamittaiset osi

tettua työnjakoa noudattavat järjestelmät: koulutuspolitiikan, perhepoli
tiikan, asuntopolitiikan, työvoimapolitiikan, eläkepolitiikan, jne. koneis
tot. Kullekin muotoutui oma tehtäväalueensa ja kukin kehitteli sisäistä 
työnjakoaan tehtäväkeskeisesti. Muotoutui massamittainen, sektoroitu, 
"oirekeskeinen" koneisto: rationaali ratkaisu nopeasti kasvaneeseen "pal
velutarpeeseen". (Vrt. Cousins 1987, Julkunen 1987, Kosonen 1987.) 

Suomalainen "sosiaalivaltio" on ällistyttävä saavutus lyhyessä ajassa. 
Aikaa on kuitenkin kulunut jo sen verran, että kokemukset kertovat myös 
ongelmista. 1970-luvulla keskusteluun nousi pohdinta sosiaaliturvan 
aukoista. Oli käynyt ilmi, että ansiosidonnainen ja perhesuuntautunut 
järjestelmä jätti useita ihmis1yhmiä väliinputoajiksi ja että monet korvauk

set olivat riittämättömiä. (Taipale 1982, Karisto ym. 1985.) 1980-luvulla 
virisi länsisaksalaisvaikutteinen keskustelu sosiaalivaltion kustannus-, 
tehokkuus- ja legitimiteettikrtiisistä. Kosonen (1987) kuitenkin toteaa, 
ettei kukaan Suomessa ole asettanut "sosiaalivaltioprojektia" vakavasti 
kyseenalaiseksi. 

Sosiaalityön systeemisiä yhteyksiä tarkasteltaessa nousee esiin edelli
siin liittyvä, mutta uudenlainen näkökulma: sosiaalivaltiollisen verkoston 
ongelmallinen toimintatapa. Jo kohta vuosikymmenen verran on keskus
teltu "luukuttamisesta" ja "viipaloinnista" sosiaalihuollossa ja sosiaalityös
sä - ja tällä on tarkoitettu ongelmakokonaisuuksien pilkkomista oirekes
keisesti osiin. 

Asia voidaan mieltää siten, että "viipalointi" on massatuotannon 

rationaali tapa tulkita ja kohdata ongelmat ja "luukuttaminen" on edellä 
kuvattujen "syrjäyttävien ketjujen" systeeminen vaihtosuhde. 
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(Positiivisesti tulkittuna: viipalointi ja luukuttaminen tähtäävät siihen, että pal
velun hakija saa asiantuntevan kohtelun siinä organisaatiossa, jolla on kompe
tenssia asian käsittelyyn. Jollei ensimmäinen yhteydenottopaikka ole kompetent
ti, asiakas ohjataan pätevämpien puoleen. 

Problematisoiden: Voisiko meneillään oleva sosiaalityön "kokonaisvaltaista
minen", "alueellistaminen" jne. merkitä myös sitä, että asiakas kohtaa pian joka 
tiskin takana "kokonaisvaltaisesti inkompetentin universalistin"? Yritetäänkö 
yhdestä työntekijästä tehdä kokonainen verkosto?) 

Verkostot on siis se tapa, jolla ja jossa sosiaalivaltio kohtaa ja tulkitsee 
ongelmat. 

Mitä tämä verkosto kohtaa nyt ja miten? 

4. VERKOSTOT: KUN ONGELMANRATKAISUTAVASTA tULEE
UUDENTASOINEN ONGELMA

Mm. Koistinen on työtovereineen (1987) pohtinut talouden kansainvälis
tymisen ja tuotannon rakennemuutoksen syrjäyttäviä seurauksia. Piirtyy 
kuva tehtaista uloslyödyistä, ammattikoulutetuista tai käytännössä ka
pean ammattitaidon hankkineista, keski-ikäisistä syrjäytetyistä. Tyyppi
esimerkkinä ehkä rakennemuutospaikkakunnalla työttömäksi jäävä kes
ki-ikäinen nainen. 

Sosiaalitoimistojen asiakasaineistot puhuvat osittain samaa kieltä, 
mutta tärkeällä tavalla kovin erilaistakin. Erityisesti toimeentuloon liitty
vän asioinnin kohdalla kuva asiakkaistosta "nuortuu", "yksinäistyy" ja 
"miehestyy" Koistisen hahmotelmasta. 

Huolimatta metodisista eroavuuksistaan ja lähde-eroistaan viimeaikai
set asiakkaistoselvitykset (Sala vuo ja Ritakallio 1986, Helsingin kaupungin 
sosiaalivirasto 1988, Kajava 1988, Kuittinen ja Lepola 1988, Lauronen 
1988) hahmottavat sangen yhdenmukaisen kuvan: 

Sosiaalitoimiston (toimeentulotuki menettelyjen) "tyyppiasiakas" on 

60-luvulla syntynyt mies.

Hänen tilannettaan luonnehtii

keskeytynyt koulunkäynti tai ammatin hankkiminen
lyhyiden työsuhteiden (päiviä, viikkoja, muutama kuukausi) kirjo tai
toiminta kokonaan työsuhteiden ulkopuolella
toimeentulotuki ainoana toimeentulon lähteenä.

(Tapaamme siis satavuotiaan luokkahuoneopetuksen "aikaansaannoksia". 
Koulun keskeyttäneitä oli toki ennenkin. Mutta vaikka keskeyttäneiden määrä 
olisi nykyisin sama kuin aikaisemmin, ongelma on nyt aivan toista luokkaa. Monet 
sellaiset väylät, joita pitkin ammattitaidoton väestö saattoi kiinnittyä työyhteiskun
taan ovat nopeata vauhtia sulkeutuneet. Suomalainen yläaste on suuri sosiaalipo
liittinen ongelma. 

Keskeytyneen koulu-uran tai ammattikoulutuksen puutteen tapaamme myös 
vanhemmassa ikäluokassa. Vaikeuksissa ovat juuri tähän tyhmään kuuluvat "sa
vupiipputeollisuudesta" uloslyödyt. Vrt. Koistinen ym. 1987.)
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Tämä on ilmeisesti sosiaalitoimistojen suurin ja nopeimmin kasvava 

asiakasryhmä. (Tämä koskee siis ainakin toimeentulomenettelyjen piiris
sä olevia asiakkaita. Jos lisäämme kuvaan 50- ja 40-luvulla syntyneet 
miehet, on miltei koko huolto-osastojen yms. asiakaskanta mukana.) 

Jos tapaamme sosiaalitoimistossa naisen, hän on (em. selvitysten 
valossa) todennäköisimmin 60-luvulla syntynyt, toimeentulo-ongelmien 
ohella psyykkisistä ongelmista mainitseva asiakas, joka noin kolmivuo
tiaan lapsen yksinhuoltajana tekee paluuta työhön tai opintoihin, ja perää 
elatusmaksuja 60-lukulaiselta mieheltä. Päinvastoin kuin miespuolinen 
ikätoverinsa, hän suhtautuu sosiaalitoimiston yhteistyötarjouksiin myön
teisesti. (Työpöydän toiselta puolelta taas tapaamme miltei aina naisen; 
Satka 1987. Sosiaalitoimistossa kohtaavat pääsääntöisesti miesasiakas ja 
naistyöntekijä.) 

Edellä kuvatut asiakas1yhmät ovat samanaikaisesti muidenkin julkis
ten yksikköjen asiakkaita. Viranomaisverkostoon kuuluvat usein työvoi
matoimisto, asuntovirasto ja isännöitsijät, ammattikurssitoiminta, joskus 
terveydenhuolto ja sen mielente1veysyksiköt, ehkä päihdehuolto. 

Provosoiden voidaan väittää, että erityisesti 60-lukulaisten miesten 
kohdalla yksikään verkoston auttajajärjestelmä ei oikein tiedä mitä tehdä. 

Kuittinen ja Lepola (1988) ovat kuvanneet tätä asiakas1yhmää "post
fordilaisesti syrjäytyneeksi". 

Jos "fordilaisten" (savupiipputeollisuuden uloslyömien) kanssa tiedet
tiin ainakin mitä tehtäisiin, jos vain työtä olisi, tämän tyhmän kanssa ei 
tiedetä, vaikka olisi työtäkin tarjolla. 

Alkaa verkoston "pallotteleva" työskentely, jossa asioinnista sosiaali
valtion verkostoissa tulee osa asiakkaan toiminnan struktuuria - vähin
täänkin toimeentulon hankkimista - ehkä osa "moderneja kansalaistaito
ja", kuten Karisto (1986) asian ilmaisee. 

(Työntekijän näkökulmasta asiakas saattaa tällaisessa "pelissä" käyttää sosiaa
livaltion palveluja väärin. Hän voi olla huolissaan nuoren tulevaisuudesta jne. 
Yhtä hyvin voitaisiin ajatella, että kyseessä on ensimmäinen sukupolvi, joka ottaa 
sosiaalivaltion hyvinvointilupaukset- "tämä yhteiskunta pitää huolta väliinputo
ajista" - todesta, ja toimii taitavasti "urbaania oveluuttta" (Karisto emt.) osoittaen 
uusissa oloissa. Kumpaakaan kuvaa on tuskin syytä moralisoida tai romantisoida.) 

Marko, 25 vuotta 

Marko on keskeyttänyt metallialan ammattiopintonsa. Ollut jonkin aikaa 
metallialan töissä, mutta ollut työstä pois jäätyään työttömänä, karenssil
la. Hän asuu äitinsä asunnossa. Äiti on asioinut sosiaalitoimistossa omissa 
ja poikansa toimeentuloasioissa, valittaen samalla, että Markon kaverit 
oleilevat ja juovat heillä. Marko on suostuteltuna käynyt sosiaalitoimistos
sa, saanut toimeentulotukea ja ohjattu työvoimaneuvojalle. Itsenäiseen 
asumiseen tähtäävä kunnan vuokra-asunnon hankkiminen on vireillä so
siaalityöntekijän ehdotuksesta. 

Työvoimaneuvoja järjestää työpaikan puualan yrityksestä, jossa Marko 
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viihtyy aluksi, mutta saa jonkin ajan kuluttua poissaolojen takia lopputi
lin. Ongelmia koituu myös asumisessa. Vuokra-asunto järjestyi, mutta 
ennen pitkää naapurit valittivat häiriöistä, joita mm. kaverit aiheuttavat. 
Sosiaalityöntekijän vetoomukset isännöitsijälle, asuntosihteerille ja Mar
kalle itselleen eivät tehoa. Pyynnöstä Marko käy A-klinikalla, vaikka ei 
koe itseään juopoksi.Vuokrarästit painavat, vaikka sosiaalityöntekijä on 
tehnyt parhaansa maksusuunnitelman toteuttamikseksi. Häätö. Muutto 
takaisin äidin asuntoon. 

Äiti asioi sosiaalitoimistossa omissa ja poikansa toimeentulotukiasiois
sa, valittaen samalla että ... 

Markon ammattilaisverkostoon kuuluvat (taakse jääneiden oppilaitos
ten ohella) mm. sosiaalitoimisto, työvoimatoimisto, asuntovirasto ja A-kli
nikka. Sosiaaliseen verkostoon kuuluvat lisäksi kaverit, äiti, naapurit ja 
työpaikat. 

Kuvaan kertyy monta tulkintaa ja monta interventiota: 

sosiaalityöntekijä: kyseessä on poika, jolla on itsenäistymisongelma, ja 
jota kaverit käyttävät hyväkseen; siispä työhön ja itsenäiseen asumi
seen 
työvoimaneuvoja: kyseessä on poika, jolla on ongelmia työmotivaa
tionsa suhteen; siispä motivoivampaa työtä ja työhön motivointia 
isännöitsijä ja asuntosihteeri: kyseessä on poika, joka ei hoida asio
itaan; siispä ulos 
A-klinikka: kyseessä on poika, joka on juomakierteen alussa; siispä
realisointia ja supportoivaa keskustelua
äiti: Marko ei ole kiltisti kotona, vaan tuo kavereita; siispä kaverit
loitolle
Marko: ??? Minulta puuttuu rahaa. Sen lisäksi jokainen tuntuu tietävän,
että minulla on muukin ongelma-paitsi minä itse. Minulla on ilmeisesti
jokin omituinen ongelma. Kukaan ei kuitenkaan kerro eikä kysy.

Edellä kuvattu case-esimerkki on koonnos parista todellisesta asiakas-
tapauksesta, samoin verkosto. (Ei ole poikkeuksellista, että 25-30 vuo
tiaasta miehestä käytetään nimitystä "poika" näissä yhteyksissä.) 

Verkoston osat toimivat vain hämärästi toisistaan tietäen -eivät aino
astaan esimerkkitapauksessamme. Käytetään lähetteitä ja epävirallista in
formaatiota, mutta osa tulkinnoista toisten tekemisistä on kuvitelmia. So
siaalitoimistoissa "tiedetään", että mielenterveystoimistoissa tehdään "te
rapiaa", mutta mitä se on? (Tarjollahan on yli 300 terapiasuuntausta.) A
klinikankin arvellaan tekevän terapiaa, mutta onko näin? Työvoimaneu
vojan "tiedetään" antavan neuvontaa ja ohjausta jne., mutta miten ne 
liittyvät sosiaaliviraston interventioihin? Jne. 

"Moniongelmaisuus" ja "moniasiakkuus" 

Eräillä slummien perhetyöntekijöillä on tärkeitä havaintoja ammattilais
verkostojen toimintatavoista. Imber-Coppersmith (1984) ja Reder (1984) 
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raportoivat tapauksista, joissa yksittäiset parastaan yrittävät auttajatahot 
tekevät toiminnallaan tyhjäksi toistensa pyrkimykset tai saavat aikaan 
ongelman monimutkaistumista, pitkittymistä, ratkaisunäköalojen hämär
tymistä. Kokonaisuuden (verkoston) vaikutus on aivan toinen kuin 
yksittäisten yksikköjen parhaat pyrkimykset. Työssä vedetään eri suun
tiin joko "käyttöteorioiden" tai tietoisten koulukuntaisten näkemysten 
pohjalta. 

Markon tapauksessa kuvastuu eräs keskeinen Imber-Coppersmithin 

ja Rederin toteama piirre: verkostolta, jopa sen yksittäisiltä osilta, puuttuu 
yhteinen ongelman määrittely asiakkaan kanssa. Ongelman ratkaisemi
nen on tällöin ilmeisesti mahdotonta, joten "pallotteleva" pitkäaikais
asiakkuus on hyvällä alulla. 

1970-luvulla ilmaantui viranomaisten kielenkäyttöön termi "monion
gelmaisuus", "moniongelmainen" asiakas tai perhe. Tällä ehkä yritettiin 
tavoitella ilmiötä, jota Raunio (1987) kuvaa laadullisesti syvenevän 
köyhyyden ja "modernin elämän patologioiden" yhteenkietoutumisella. 

Moniongelmaisuus-termi ei kuitenkaan ole peili. Sitä käyttävä työnte
kijä ei näe itseään. 

Itälontoolaisilla slummien perhetyöntekijöillä on loistava oivallus: Sen 

sijaan että puhumme "moniongelmaperheestä" olisi puhuttava "moni
asiakkuusperheestä ". (Multi-agency families instead of multi-problem 
families.) 

Olisi ilmeisesti syytä puhua moniasiakkuudesta moniongelmaisuuden 
sijaan, aina kun kuvaan kuuluu verkosto, oli kysymyksessä sitten perhe, 
yksinäinen henkilö tai asiakas1yhmä. 

Tällöin nimittäin 

emme näe "ongelmaisuutta" ainoastaan asiakkaissa, vaan 
tarkasteluun tulee myös moniasiakkuuden, useiden "auttajatahojen" 
yhtäaikaisen toiminnan ongelmallisuus. (Imber-Coppersmith 1984, 

Reder 1984.) 

Kuten edellä yritettiin kuvata, tästä monien auttaja-/kontrollanttita
hojen toiminnasta tulee uudentasoinen ongelma. Asioiden verkostoitu
neessa vaiheessa ei ole tarpeen tai mahdollistakaan nimetä yksiselitteises

ti mikä oli "alkuperäinen ongelma". Sitä ei enää ole sellaisenaan, se on 
olemassa verkoston ja asiakkaiden suhteissa. 

Verkoston ja kansalaisten kohtaaminen ei tietenkään ole aina näin 
ongelmallinen, eikä se ole vain ongelmallinen hankalimmissakaan 
vuorovaikutussuhteissa. Se on ristiriitainen, ja tähän palataan viimeises
sä luvussa. Imber-Black (1988) toteaa, että kaikki perheet Pohjois-Ame
rikassa ovat tekemisissä moniauttajaverkoston kanssa. Tämä on seurausta 
sektoroituneesta tukijärjestelmästä. Mutta vain osa joutuu verkoston 
kanssa ongelmallisiin suhteisiin. 

"Moniongelmaisuuden" ja "moniasiakkuuden" yhteyttä voidaan kuva
ta esim. seuraavasti: 
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VERKOSTOT 

Kuvio 4: Moniongelmaisuus ja moniasiakkuus verkostoissa 

Heikki Lehtosella (1984) on samankaltainen havainto ongelmien ja 
käsittelykoneiston vastavuoroisuudesta. Hän toteaa, että olisi virheellis
tä ajatella palkkatyöläisperheen ja sen (sosiaalivaltiollisten) tukirakentei
den kehitystä "ennen - jälkeen"-ajattelun mukaan. Ei ollut ensin palkka
työläisperhettä ja sitten sen tukirakenteita, sillä palkkatyöläisperheen 
muotoutuminen olisi ollut mahdotonta elleivät sen tukirakenteet olisi 
kehittyneet samanaikaisesti. Niitä on siis tarkasteltava yhtenä prosessina. 

Tämä koskee tietysti myös muutakin palkkatyöläistymiskehitystä. 

Perhe X ja viranomaisverkosto 

Toinen verkostoesimerkki, (todellinen) perhe-case: 
Perhe X oli asioinut sosiaalitoimistossa jo 10 vuoden ajan, pääasiassa 

toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä. Isä, äiti, kolme lasta. Isä pätevä 
ammattimies, mutta juomakausia. Aiemmin helppoa päästä hyvänä 
ammattilaisena takaisin entisiin tai uusiin töihin. Nyt sairastelua ja 
työhönpaluun vaikeutumista. Äiti kotona. Tehnyt muutamia töihinmeno
kokeiluja, joissa sosiaalivirasto oli räätälöiden auttanut - mitoittaen 
päivähoito, kotipalvelu- ym. järjestelyjä rakennelman tueksi. Ei ollut 
mennyt tai oli heti luopunut. Kotiäitinä. Lapsista kaksi kouluikäisiä. 
Vanhemmalla hieman "rekisteriä". 

Virastossa sukeutui kiistaa linjasta ja toimeentulotukimenojen määräs
tä. "Oma" sosiaalityöntekijä noudatti linjaa: joustavasti tukea, jotta äiti voi 
olla kotona,- ts. toimeentulo on turvattu, vaikka äidillä ei ole ansiotuloja. 
Perustelu: näin on äidille ja perheelle parempi. Osa kollegoista oli samalla 
kannalla. Toinen kanta virastossa taas oli: tiukempi linja, jotta äiti menee 
työhön, mikä on hänelle ja perheelle parempi. Kaksi vastuuta ottavaa 
linjaa siis. 

Tulkintoja kartoitettaessa kävi ilmi, että isä tulkitsi vaimonsa melko 
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kyvyttömäksi asioiden hoidossa. Myös perheneuvolan, A-klinikan ja 
työvoimatoimiston asianomaiset työntekijät olivat tätä mieltä etenkin 
kotiasioiden hoitamisen suhteen. Linja: äiti töihin. Neuvolan ammattilai
set taas olivat sillä kannalla, että äiti on sittenkin kyvykäs ja kehittyvä 
kotiasioissa. Linja: äiti kotiin. Äiti teki edestakaisia ratkaisuja: kotona -
työelämään yrittämiset - kotona - työelämään yrittämiset. 

Tässä ei ole syytä kuvata kuinka lopulta kävi. Esimerkistä käynee ilmi 
verkoston "kertyminen" ja joukkuejako perheen ympärillä. Verkosto ei 
koskaan toiminut kasvokkain kokoontuneena. Riippuen siitä missä 
perhe tai joku sen jäsenistä asioi, magneettikenttä veti tiettyyn suuntaan. 
Yksi asia oli vakio: perheen aikuiset eivät saaneet rauhaa päättää itse 

(vaikka kukaan ei sitä halunnut heiltä viedä). 
Sosiaalivaltiollisten verkostojen ongelmalliseen toimintatapaan on li

sättävä vielä eräs seikka: työntekijät vaihtuvat jatkuvasti. Sosiaalihallituk
sen selvityksen (Sosiaalihallitus 1988) mukaan yli puolet sosiaalitoimis
tojen sosiaalityöntekijöistä oli 31.12.1988 ollut toimessaan alle kaksi 
vuotta. Sosiaalitoimistot ovat outo yhdistelmä läpivirtausta ja paikallaan
polkemista. Em. asiakkaistoselvitysten mukaan huomattava osa asiakas
suhteista muodostuu pitkäaikaisiksi. Työntekijäselvitys taas osoittaa, että 
huomattava osa työsuhteista jää lyhytaikaisiksi. 

Tällaista vaihtuvuutta saattaa olla muissakin verkoston osissa. Siis: 
vaihtuva henkilökunta, vaihtelevat koulukunnat, kuvitelmat toisista vi
ranomaisista ja uudet hämmentävät ongelmat. 

5. SOSIAALITYÖN "LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE"

Nuori, vielä kouluikäinen asiakas tulee virastolle. "Arvaa m1ta nyt 
tapahtui ... " hän aloittaa ja kertoo kohtelustaan koulussa. Hän on tehnyt 
yhtä ja toista, ja koulu painostaa oppilasta ulos. 

Työntekijä raivostuu, tempaa puhelimen, soittaa koululle ja haukkuu 
puhekumppaninsa: "Te suorastaan tuotatte ongelmia! Viime vuonna oli 
viisi laitossijoitusta ja tänä vuonna näyttää tulevan saman verran. Ensi 
vuonna on varmasti saman verran tai enemmän! Muuttakaa työtapaan
ne!" 

Keski-ikäinen asiakas tulee virastolle karenssilapun kanssa. "Antoivat 
osoituksen sellaiseen paikkaan, etten voi mennä. Ei meidän kylältä ehdi 
aamulla ajoissa." "Tämmöistä tämä on. Ei sitten yhtään katsota ihmisen 
elämäntilannetta", työntekijä manaa ja alkaa suunnitella asiakkaan kanssa 
yhteistä yhteydenottoa työvoimaneuvojaan. 

Työelämään palaava yksinhuoltajaäiti pyytää tukea elämäntilanteen 
muutoksessaan. Sosiaalityöntekijä "järjestää" toimeentulotukea, räätälöi 
päivähoitopalveluja ja kotipalvelua. Hän ohjaa asiakkaan työvoimatois
toon keskustelemaan työstä ja ammattikurssitoiminnasta. On itsekin 
pyynnöstä mukana sovittaakseen omat toimensa kokonaisuuteen jne. 
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Asiakaspalvelu1yhmä kokoontuu käsittelemään yhteistä asiakasta
pausta, 60-luvulla syntyneen nuoren miehen koulutus- ja työllistämisko
keilua. Asiakas on itsekin mukana. Verkosto etsii yhteistä tulkintaa ja sopii 
toimista, rajoista ja vastuunjaosta. 

Sosiaalityöntekijöiden päivittäinen työ tuo esiin episodeja, jossa työn
tekijä ajatuksissaan, puheissaan ja joskus teoissaankin hakee uutta suh

detta verkostoon. Erityisesti tällaisia vaiheita ilmenee työntekijöiden 
"omien asiakkaiden" kohdalla - sellaisten asiakkaiden asioissa, joiden 
kanssa työntekijällä on motivoitunut ja erityisen paneutuva työskentely
suhde. (Asiakkaiden valikoinnista ks. Arnkil 1988.) 

Tällaisissa tapauksissa pilkahtaa esiin sosiaalityön uudenlainen koh

de: ei asiakkaan "ongelma" sinänsä, vaan verkoston toiminta ongelman 

käsittelyssä, ongelma verkostossa. 

Edellä kuvatut pilkahdukset ovat pieniä, mutta niiden merkitys on 
suurempi: Uuden idut esiintyvät vakiintuneen työtavan lomassa, poik
keuksina vakiintuneista tavoista ja normeista (Ilyenkov 1982, Toikka 
1984). 

Sosiaalityö'ntekijät - ja verkoston muut ammattilaiset - kohtaavat jat
kuvasti uusia haasteita. Erityisen selvästi tämä näkyy 60-luvulla syntynei
den (mies)asiakkaiden tuottamassa hämmennyksessä. Vakiintuneen toi
mintatavan ylläpitäminen ei ole pysähtyneen tilanteen ylläpitämistä, vaan 
jatkuvia "korjauksia" ja mukauttavia tekoja. 

Gregory Bateson (1972) kirjoittaa: "Kaikki muutos voidaan ymmärtää 
yrityksinä säilyttää jatkuvuus ja kaikki jatkuvuus säilytetään muutoksen 
kautta". 

Sosiaalityöntekijöiden - ja verkoston muiden viranomaisten - "selviyty
misstrategiat" työssä sisältävät uuteen tilanteeseen otetta hakevia tekoja. 
Ne ikäänkuin enteilevät uutta toimintatapaa. Uuden idut ovat jo siis 
nykyisessä. 

Klaus Holzkamp (1983) on eritellyt toiminnan laadullista kehitystä 
erityisesti toiminnan välineiden kannalta. Hän korostaa muutoksen kat
koksellisuutta, murroskohtia. Toiminnan laadullisessa murroksessa Holz
kamp erottaa viisi vaihetta: 
1) "anomaliatilanne", vallitsevan toiminnan kriisiytyminen, jossa ei vielä

tiedetä mitä tehdä
2) kehitysristiriidan pelkistyminen ja paikantuminen
3) "funktionvaihdos", jossa vanhoilla välineillä yritetään uutta suhdetta

kohteeseen; vallitsevat välineet saavat uuden funktion, tehtävän
4) "dominanssinvaihdos", jossa uudet välineet tulevat hallitseviksi ja

vanhat järjestäytyvät uudelleen niiden alaisuuteen
5) toimintajärjestelmän suhteellinen "rauhoittuminen" uudella tasolla,

kunnes toiminta alkaa jälleen kriisiytyä ...
Yrjö Engeström (1987) kuvaa työprosessin - ja toimintakollektiivin -

lähikehityksen vyöhykettä laadullisena askeleena toiminnassa, jossa 
työlle muodostuu laadullisesti uusi kohde, välineet ja toimijan rakenne. 
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Myös hän korostaa murroksia jatkuvuudessa, intensiivisiä muutosjakso

ja. Engeströmin vaiheistus muistuttaa Holzkampin jäsennystä. 
Ensimmäinen vaihe hänen kuvauksessaan on "tarvetila", tilanne, jossa 

esiintyy "epämääräistä vaihtoehtojen hakua". Toinen vaihe on kehitysris

tiriidan pelkistyminen "kaksoissidokseksi", jossa nykytilanne kärjistyy 
sietämättömäksi, mutta käsillä olevat vaihtoehdot ovat riittämättömiä 

ristiriidan ratkaisemiseksi. Ratkaisu edellyttää kontekstin muutosta, oman 
toiminnan asettamista uusiin yhteyksiin. Mikäli työkollektiivi muodostaa 

uudet välineet, avautuu uusi suhde kohteeseen ja uusi työn motiivi sekä 

tekijän uudelleenorganisoituminen - kolmas vaihe. Neljäs vaihe on 
uuden toimintatavan yleistyminen ja välineiden kehittely. Viides vaihe on 
uuden toimintatavan vakiintuminen, ristiriitojen kärjistyminen "naapuri

toimintojen" kanssa ja - ajanoloon - kehitysristiriidan kärjistyminen 

uudella tasolla ... 

TOIMINTA 2: _,.?l 
UUSI TOIMINTA-
TAPA VALLITSEVAKSI 
(ristiriidat naapu
ritoi mi nto j en kanssa) 

TOIMINTA 1: 
vaihtoehtojen 
epömääräi nen haku 

UUDEN VÄLINEEN 
KÄYTTÖ JA 
KEHITTELY 
("1 uotu uusi·; 
uuden ja 
vanhan toimi n� 
nan ristiriita) 

KAKSO I SS I DOS 
KÄRJISTYY 
("sietämättömät 
vaihtoehdot") 

UUSI VÄLINE / 
MAHDOLLISTAA 
UUDEN SUHTEEN 
KOHTEESEEN; UUSI MOT 11 V 1 
("annettu uusi") 

Kuvio 5: Lähikehitys toiminnan laadullisena kehitysaskeleena 
(Engeströmin 1985, 1987 mukaan) 

Sosiaalityön "lähikehityksen vyöhyke" voi muodostua siirtymästä ver

koston uuteen, räätälöivään toimintatapaan. Se ei ole sattumanvarainen 

tai mielivaltainen suunta, vaan auttamisen ja kontrollin rationalisoidun 
massatuotannon ristiriitojen mahdollistama ja "vaatima" suunta. Se ei 

ole automaattisesti toteutuva kehityssuunta, vaan yksi mahdollisuus. 
Sosiaalityön laadullisen kehitysaskelen toteuttaminen edellyttää tietoi

sia kollektiivisia ponnistuksia - ja yritykset toteuttaa askelta täsmentävät 
visiota lähikehityksestä (nykytyön ristiriidoista). Jos tutkimuskohteena on 
sosiaalityön mahdollinen kehitys, hyvä tutkimusmenetelmä on yrittää 

kehittää sosiaalityötä. "Jos haluat ymmärtää jotakin, yritä muuttaa sitä", 
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toteaa Urie Bronfenbrenner (1976). Usko ristiriitojen mahdollistamaan 
kehityssiirtymään ei tietenkään ole tae kehityksestä. Tulos voi olla myös 
polkeminen paikallaan tai taantuma, ja uusien, arvaamattomien ristiriito
jen paljastuminen. Hyvä tutkimustulos sekin. 

Sosiaalityö on ehkä "anomaliatilanteessa". Kentällä esiintyy "epämää
räistä vaihtoehtojen hakua" - vähintäänkin tyytymättömyyttä nykyiseen 
(esim. Karvinen 1987). Yksi selviytymisstrategia on jättää koko työ. Tämä 
strategia on yleinen, ehkä yleistymässä (Sosiaalihallitus 1988). 

Epämääräiseen vaihtoehtojen hakuun voitaneen lukea myös hallinnon 
tarjoilema "rakenteellisen sosiaalityön" konseptia (STM 1985), "vaihtoeh
toisen sosiaalipolitiikan" akateeminen "liike" (Jokinen ja Juhila 1984), 
toiveet "kohteiden kapinasta" (Kohteiden kapina 1984 ja 1985), ajatukset 
"sosiaalivaltiokansalaisten mobilisoinnista" (Heinonen 1986) jne. (Syste
m4attisena erittelynä suomalaisen sosiaalityön "keskusteluaalloista" ks. 
Hänninen 1988.) 

On merkkejä myös kehitysristiriidan kärji�tymisestä ja kaksoissidoksi
suudesta. 

(Kaksoissidoksella tarkoitetaan - Batesoniin nojautuen - tilannetta, jossa 
mikään tarjolla olevista vaihtoehdoista ei tuo ratkaisua. Subjekti on "et voi voittaa" 
-tilanteessa. Ratkaisuyritykset etsitään nykyisestä kontekstista, mutta ratkaisuna
olisi juuri kontekstin - toimintayhteyden - muuttaminen.)

Mm. Louhelainen (1985) puhuu "todellisuusshokista", jonka yhteis
kuntatieteeseen orientoitu sosiaalityöntekijä-maisteri kohtaa sosiaalityö
hön astuessaan. Koulutuksen aikana saatuja visioita on vaikea toteuttaa 
sosiaalityön praktisissa tilanteissa. 

Projektimme haastatteluaineistot antavat viitteitä, että myös "pitkän 
linjan" työntekijät ovat tyytymättömmiä ja etsivät ratkaisuja. Yhteiskunta
orientoituneet työntekijät haaveilevat "rakenteellisesta vaikuttamistoimin
nasta", mutta eivät löydä operationalisoituja keinoja tehdäkseen aikeis

taan tekoja. Yksilötyöorientoituneet kaipaavat mennyttä aikaa, jolloin 
ongelmat olivat vakioisempia ja verkoston muut osat läheisempiä ja 
tutumpia. (Laurila 1989). 

Molemmilla "1yhmittymillä" on samankaltainen ongelma: ratkaisua 
etsitään nykyisestä kontekstista - erillisestä sosiaalityöstä. 

Näyttää siltä, että sosiaalitoimistoissa nähdään jo enemmän tai vähem
män selvästi "toisten" ongelmallinen toiminta (Karvinen 1987). Seuraa
va askel voisi olla, että nähdään oma toiminta osana tätä ongelmallisuut
ta, verkoston toimintatapaa. Tällöin avautuu tarkasteluun nimittäin uusi 
konteksti. Uuden kontekstin näkeminen edellyttää kuitenkin tarkastelun 
mahdollistavia välineitä, käsitteellisiä jäsennyksiä. Ehkäpä on niin, että 
sosiaalityöhön on ollut tarjolla pääasiassa välineitä, joilla tulkita asiakkaan, 
"rakenteiden" jne. ominaisuuksia, mutta refleksiiviset välineet ovat puut
tuneet - sellaiset "peilit", joista sosiaalityö näkee itsensä toimintayhteyk
sissään. 
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Uudet välineet avaavat uuden kohteen ja motiivin: kohteena ovat toi

mintajärjestelmät, joissa sosiaalityö on mukana ja motiivina niiden muut
taminen omaa toimintaa muuttamalla. 

Kun peiliin katsotaan tarkemmin, nähdään, että systeemisesti toisiinsa 

liittyvät toiminnot ovat ristiriitaisia, yhdistelmä uutta ja vanhaa. Vanhaa 
edustaa vallitseva toimintatapa, rationalisoitu, sektoroitunut, "oirekeskei
nen" toiminta. Uutta edustavat teot, joissa haetaan räätälöivää otetta, 

verkoston toiminnan mukauttamista asiakkaan elämäntilanteeseen - sen 
sijaan että elämäntilanne mukautetaan verkoston standardimenettelyihin. 
(Asiakkaiden tarpeiden uudelleenmuokkauksesta käsillä oleviin keino

ihin sopiviksi ks. esim. Matthies 1983.) 

Palvelujen rationalisoidun massatuotannon ristiriitaisuus 

Eivät ainoastaan sosiaalityöntekijät ole hämmennyksissään. Työvoimatoi

mi yritti vuosikymmenen alussa päästä sosiaalipolittisesta tehtävästään 
koettaen rajata tehtäväalueeltaan "sosiaalisesti rajoittuneet". Vuonna 1988 

voimaan astunut uusi työllisyyslaki palautti tämän tehtävän lakisääteises

tikin. (Kalela 1988.) Työvoimatoimen pitäisi siis yhtäältä olla tulosta 
tuottava yritysten työvoimapolitiikan palvelija, ja toisaalta sillä on tähän 

hankalasti yhteensovitettava "sosiaalipoliittinen tehtävä". 
Ristiriitainen tehtävä kietoo työvoimatoimen ja sosiaalitoimen yhtei

seen problematiikkaan. Ongelmien sysääminen toisen vastuualueelle 

olisi houkuttelevaa, mutta ei ota onnistuakseen. Onkin olemassa merkke
jä yhteisistä hankkeista. Ehkäpä omankin toiminnan reflektointi - eikä 
vain asiakkaan toiminnan erittely- auttaisi löytämään uusia toimintatapo

ja. 
Asuntotoimi on kaiketi yrittänyt ottaa opikseen 70-luvusta. Rakenne

muutoksen kuumimpien vuosien ratkaisuja halutaan välttää: miten tur
vata kiireellisimmin asuntoa tarvitsevien asunnonsaanti välttäen samalla 
yksipuolisten "ghettojen" muotoutuminen? Samalla, kun yritetään välttää 
ongelmallisia keskittymiä ("monipuolisen yhteisön" ajattelumalleihin 
nojautuen), tullaan syrjäyttäneeksi monien asunnottomien tai puutteelli

sesti asuvien tarpeet. Yhteisen asiakaskannan kautta muotoutuu ongel
mallinen "yhteispeli" sosiaalitoimen kanssa. Asian sysääminen tarkkara

jaisesti jompaan kumpaan sektoriin ei ota onnistuakseen. Pääkaupunki
seudulla ja muissa suurissa kaupunkikeskuksissa etummainen ongelma 

on tietysti puute vuokra-asunnoista. 
Terveydenhuoltoa pidetään palvelujen rationalisoidun massatuotan

non malliesimerkkinä, mutta sielläkin ollaan ymmällään esim. "epämää

räisten oireiden" kanssa. Keskustelu on kulkenut psykosomatiikan poh
timisesta "hoitotieteeseen" ja "aluevastuuseen" omalääkärikokeiluineen. 
(Moilanen 1987, Engeström ym. 1987.) Mielenterveyspuolella etsitään 

ulospääsyä yksilön oireiden eristyneestä tarkastelusta perheyhteyksien ja 
sosiaalisten verkostojen suuntaan (esim. Hoffman 1985, Klefbeck ym. 
1988). Sekä somaattisen terveydenhuollon että mielenterveyspalvelujen 
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puolella on tapahtumassa laitosten ja avopalvelujen uudelleenorganisoi
tumista, ja yhteysasiakkuus verkostoi sosiaalityön uusin tavoin terveyden
huoltoon. 

Koulut ovat päältä katsoen hyvässä järjestyksessä, mutta sisäisesti 
hämmenyksissään. Luokkahuoneopetuksen tukitoiminnot muodostavat 
mittavan koneiston (psykologit, kuraattorit, puheopettajat, luku- ja kirjoi
tushäiriöisten opettajat, piernyhmäopettajat, klinikkaopettajat, luokka
avustajat, terveydenhoitajat ... ), mutta tämä "häiriönhallintakoneisto" tuot
taa omaa häiriötään. (Muistan miten tunnit keskeytyivät milloin minkin 
1yhmän lähettämisestä tai noutamisesta milloin mihinkin.) Oppilaiden 
toiminta muodostaa sangen vilkasliikkeisen kentän. Kun siihen yhdistyy 
koulun moniammatillinen toiminta, on kokonaisuus kaaoksen ja hallin
nan rajamailla. Vaikka koulujen toiminta ei ole avoimessa kriisissä, 
opettajat näyttävät sosiaalityöntekijöiden tapaan alkaneen "äänestää ja
loillaan". Opettajien rek1ytointi on ilmeisesti vaikeutumassa. Kouluissa 
pohditaan "vaihtoehtoista pedagogiikkaa" ja etsitään "toimintakäytäntö
jen uudistamista". Tutkijat pohtivat koulujen "piilo-opetussuunnitelmaa" 
ja sosialisaatiotehtävän ristiriitaisuuksia (esim. Kivinen, Rinne ja Kivirau
ma 1985). 

Koulukuraattori- ja -psykologitoiminnasta etsitään luokkahuoneiden 
häiriönhallinnan ohella avausta oppilaiden arkielämään. Tätä haetaan 
myös kotien ja koulujen yhteistyön eri muodoista ja joissakin kunnissa 
viritellään alueella toimivien viranomaisten yhteistyötä lasten ja nuorten 
ongelmien laaja-alaisemmaksi kohtaamiseksi. Ongelmat eivät siis tahdo 
pysyä koulukontekstissa. 

Rationalisoitu massatuotanto on rationaali tapa yrittää ratkaisua talou
dellisuuden ja toimivuuden ristiriitaan. Kuinka siis tuottaa maksimaalises
ti tuotteita, palveluja, poliittisesti arvokkaita "ideologisia hyödykkeitä" 
minimikustannuksin. Se, mikä lyhyellä tähtäimellä saattaa olla taloudellis
ta, voikin pitkällä tähtäimellä kääntyä päinvastaiseksi. Kun painotetaan 
toimivuutta (tarpeisiin vastaamista, käyttöarvoaspektia), voidaan joutua 
ongelmiin taloudellisuuden (vaihtoarvoaspektin) kanssa, ja päinvastoin. 
(Ks. Toikka 1984.) 

Rationalisoitu massatuotanto on rationaali yritys ratkaista toimivuuden 
ja taloudellisuuden ristiriitaa silloin, kun ongelmat (markkinat, palvelutar
peet, ideologiset odotukset) pysyvät suhteellisen vakaina. Nopeasti 
muuttuvan tilanteeseen vastaaminen kriisiyttää rationalisoitua massatuo
tantoa ja pakottaa pohtimaan joustavampia ratkaisuja. Näin on tapahtu
massa aineellisessa tuotannossa Qulkunen 1987, Norros ym. 1988) ja näin 
näyttää tapahtuvan myös palvelujen tuotannossa (Virtanen 1987). 

Olisiko sosiaalityön lähikehityksen tunnus "from Taylorism to tailor
made", sarja tuotannosta räätälöintiin? 

Teesinomaisesti voidaan väittää: 
1) Nykyinen sosiaalityö sisältää ituina, yksittäisinä tekoina myös laadulli

sesti uuden toiminnan aineksia.
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2) Uutta toimintaa enteilee erityisesti uuden suhteen haku "syrjäyttäviin

ketjuihin", viranomaisverkoston muihin osiin.
3) Uusia tekoja ilmenee ennen muuta motivoiduimmissa asiakassuhteis

sa, "omien asiakkaiden" paneutuvassa puolustamisessa.
4) Myös verkoston muut osat ovat hämmennyksissään - erityisesti "post

fordilaisen syrjäytymisen" kanssa - ja etsivät rationalisoitujen käytän

töjen ohella uusia, räätälöiviä yhteistyöratkaisuja.
5) Uusi, kehittyneempi sosiaalityö, on räätälöivää verkostotyötä.

Sosiaalityölle muotoutui "sosiaalivaltioprojektissa" viimesijainen teh

tävä. Se on kriisiytymässä -ei oletetun ja akateemisesti toivotun "kohtei
den kapinan" muodossa, vaan ennen muuta joukkopakona sosiaalityöstä. 

Kriisiin etsitään hätäratkaisuja; koulutusvaatimusten madaltamista, työn 
"alueellistamista", sosiaalityöntekijöiden toimenkuvien laajentamista jne. 

Hallinnolliset ratkaisut tuskin tuovat ratkaisuja rationalisoidun massa

tuotannon ongelmiin. Ne voivat yhtä hyvin uusintaa käytännöt pienois

koossa, aluetoimistoissa ja "integroidussa sosiaalityössä". Edes sosiaali

työntekijöiden palkkauksen parantaminen-joka voisi houkuttaa uskalik

koja alalle ja pidättää heitä siellä jonkin aikaa - ei ratkaise ongelmaa (niin 
tarpeen kuin kunnollinen korvaus muista syistä olisikin). 

Ratkaisu on tuskin myöskään sosiaalityön nimeäminen "palveluksi" ja 
"normaaliusperiaatteen" korostaminen - niin tärkeää kuin palveleminen 
ja normaalius onkin. (Asiakkaan on lienee jatkossakin vaikea mieltää 
esim. tahdonvastaisia toimia palveluksi.) 

Sosiaalityö voi säilyä "viimesijaisena", mutta se voi myös omalla toi
minnallaan saada aikaan muutoksia "ensisijaisissa". Kehityksen pitkä 
visio voisi olla: räätälöinti sinne mihin se kuuluukin, "ensisijaisiin" järjes

telmiin. Lähin askel tähän suuntaan (sosiaalityön lähikehitysaskel) voisi 
olla: räätälöivät projektit viranomaisverkostossa. 

Karisto (1985) pohti suomalaisia elinolosuhteita käsittelevässä rapor

tissaan sosiaalivaltion "kahtiajakautumista". Sosiaalivaltio ikäänkuin ja
kautuu kahteen valtioon, kovan markkinaytimen ja sen työntekijöiden 
uusintamiseen tähtäävään "A-valtioon" ja marginalisoituvien "B-valti
oon". Meillä ilmeisesti onkin muotoutumassa B-luokan terveydenhuolto

koneisto, asuntomarkkinat, työllistämisjärjestelmät, kuljetus- ja kuntou
tuspalvelut jne. (joita ohjataan mm. SVOL-rahoituksella). 

Sosiaalityön "noidankehä" ja osallisuus "syrjäyttävissä ketjuissa" on osa 

tätä kahtiajakautumista. Toteuttaessaan yksilötasolla korjaavia tehtäviään 
sosiaalityö tulee rakennetasolla osaksi kahtiajakautuvaa rakenteistumis

ta. 
"Rakenteellisen sosiaalipolitiikan" visio voisi olla käänne rationalisoi

dusta- ja syrjäyttävästä, kahtiajakautuvasta -massatuotannosta räätä

löivään, ihmisten elämäntilanteitten kirjon mukaan toimivaan sosiaali

politiikkaan. 

Sosiaalityön osuus tässä voisi olla räätälöivien projektien edistäminen 
verkostoissa. Tämä on itse asiassa rakenteellista sosiaalityötä. Mikäli 
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verkoston toimintatapa muuttuu esim. 60-lukulaisten kohdalla, muuttuu 
eräs syrjäyttävä rakenne. (Tässä rakenne on mielletty "giddensläisittäin" 
toistuvaksi toimintakäytännöksi.) 

On mielenkiintoinen paradoksi, että rakenteellinen sosiaalityö onkin 
näin välitöntä asiakastyötä. Verkosto kohtaa ainutkertaisia yksilöitä, joilla 
on ainutkertaiset elämänhistoriat - tietyn yhtenäiskulttuurimme puitteis
sa tietenkin. Mikäli verkoston viranomaiset oppivat räätälöimään toimi
aan asiakkaiden elämäntilanteiden mukaisesti ja muodostamaan systee
misiä ongelmanratkaisutapoja "pallottelevan viipaletyön" sijaan, muuttuu 
eräs sosiaalivaltiollinen syrjäyttävä mekanismi. Toisin sanoen: toistuvana 
toimintakäytäntönä ilmenevä rakenne muuttuu. Tätä voisi nimittää "ra
kenteelliseksi asiakastyöksi". 

Räätälöintin liittyy tietenkin suuria riskejä. Ensinnäkin, viranomaisver
kosto -voi kohottautua niin kyvykkääksi "ongelmien ratkaisemisessa", 
ettei asiakkaalle jää juurikaan tilaa. Asian systeeminen tarkastelu nostaa 
kuitenkin aina kysymyksen: kenet minun kyvykkyytteni tekee "kyvyttö
mäksi", kenen toimintakykyä rajoitan? 

On myös mahdollista, että verkosto kiristyy suorastaan kuristavaksi. 
Minne tahansa asiakas kääntyykin, on vastassa yhtenäisen strategian 
pohjalta toimiva ammattilaisjoukko. 

Esim. Sunessonin (1981, 1985) raportoimat kokeilut Tukholmassa ker
tovat kuitenkin, ettei tämä ole välttämätön seuraus. Sosiaalityöntekijät 
havaitsivat alueellaan samankaltaisten ongelmien painamia asiakas1yh
miä, jotka sosiaalitoimisto oli kohdannut tapaus kerrallaan (esim. joukko 
mielenterveyspalvelujen syrjäyttämiä yksinäisiä ihmisiä, joukko keske
nään samankaltaisessa tilanteessa olevia nuoria). Sosiaalitoimisto organi
soi vapaaehtoisuuteen pohjautuvia päiväkeskuksia, toiminta- ja kontak
timahdollisuuksia. Niihin kytkeytyi useamman julkishallinnollisen tyh
män palvelutarjontaa. 

(Sunessonin raportteihin tekee mieli kommentoida: jos mielente1veyspalve
lut syrjäyttävät ja sosiaalitoimi ottaa "hoitaakseen" tietyt asiakas1yhmät, ollaan 
hyvää vauhtia rakentamassa "B-valtiota".) 

Myös Rostila (1988) on raportoinut sosiaalityöstä, joka tarjoaa mah
dollisuuksia toimintaan ja kontakteihin, mutta ei sanktioi sitä. Tällaisia 
kokemuksia on lukuisia muitakin. (Ehkä tämä on sitä "yhteisyyden 
tuottamista", jota Beck, 1986, ennakoi sosiaalivaltion uutena toimintana 
"riskiyhteiskunnassa". Eräsaari 1988.) 

Verkosto voi siis tulla ulos virastoista, mutta sen ei tarvitse samalla 
tunkeutua kansalaisten yksityisyyteen. 

Sosiaalityön lähikehitysalueella on siis oman toiminnan muuttaminen 
verkostossa. Tälle taas muodostaa edellytyksiä verkoston muiden osien 
ristiriitainen ja hämmentynyt tilanne. 

Oman toiminnan muuttaminen on sosiaalityön keino muutosten ai
kaansaamiseksi. Kun systeemin yksi osa muuttuu - eikä sen tarvitse olla 
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systeemin "ongelmallisin osa" - joutuu koko toimintajärjestelmä muutok
seen. 

(Ajatellen 70-luvun opiskelijaliikkeen perinnettä, strukturalistista yhteiskun
takonseptiota ja vastapuolen "jyräämiseen" liittyvää muutosnäkemystä, on mah
dollista, että strategiaksi muodostuu 1ynnäköinti. Esim. verkostojen systeemisiä 
vuorovaikutussuhteita pohtivasta kirjallisuudesta löytyy viisaampiakin lähesty
mistapoja, mutta niiden tarkastelu ei ole tämän artikkelin tehtävä.) 

Vielä yksi kommentti "rakenteelliseen sosiaalityöhön" 

Aulikki Kananoja (1987) kirjoittaa: "Rakenteellisen työn tarpeen korostu
essa yksilökohtainen sosiaalityö ei kuitenkaan hävinnyt(. .. ) Yksilökohtai
nen ja rakenteellinen sosiaalityö eivät ole Suomessa asettuneet toistensa 
vaihtoehdoiksi. Yksilökohtainen työ parhaimmillaan osoittaa rakenteelli
sen työn tarpeita ja kohteita." 

Rakenteellinen ja yksilötyö näyttävät tämän sovittelunkin jälkeenkin 
jäävän eri töiksi. Toinen kulkee "edellä" ja toinen tulee "perässä". 

Tämänkaltaisia pohdintoja oli terveydenhuollossa 70-luvulla. Silloin 
"rakenteellisen" paikalla oli termi "ehkäisevä". Juhani Solantaus on (1988) 
palannut noihin keskusteluihin ja pohtinut ehkäisevän mielenterveystyön 
kysymyksiä. Hän käyttää esimerkkinään englantilaista tutkimusta naisten 
depressiosta (ja me voimme miettiä vaikkapa asiakasselvitysten antamaa 
kuvaa sosiaalitoimiston eräistä naisasiakkaista). 

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin naisten aikaisempaa elämää ja selvi
tettiin elämäntapahtumien osuutta masennukseen. Luokkataustalla oli 
merkitystä; työväenluokan naisilla oli enemmän masennusta. Miksi? 
Masentuneilla oli enemmän vaikeita elämäntapahtumia - jotka saattoivat 
olla sairautta laukaisevia tekijöitä. Toimiva parisuhde näytti toimivan 
suojaavana tekijänä vaikeiden elämäntapahtumien yhteydessä. Aiemmin 
elämässä tapahtunut äidin menetys näytti merkitykselliseltä, jos tämän 
lisäksi oli ajankohtainen elämäntilanteeseen liittyvä vaikeus. Työlläkin 
näytti olevan suojaava vaikutusta. Jos kotona oli useita lapsia, kotiin si
donnaisuus lisääntyi ja masennuksen todennäköisyys kasvoi. 

Näin voitiin todeta riskityhmiä. Solantaus kysyy työn kohdentamisesta 
ja eettisistä perusteista: 

"Ennaltaehkäisyn kannalta tulisi parantaa suojaavien tekijöiden vaikutusta. 
Tulisiko parantaa aviosuhdetta? Tulisiko äidin mennä työhön tai saada muuten ai
kuiskontakteja? 

Vastaavasti rasitustekijöitä tulisi vähentää. Tulisiko lapset sijoittaa päivähoi
toon? Voidaanko muihin ajankohtaisiin vaikeuksiin ja elämäntapahtumiin vaikut
taa? 

Tiedämmekö tarpeeksi depression synnystä, että tällainen riskityhmän 
valitseminen on eettisesti mahdollista?" 

Solantauksen pohdinta tuo esiin tärkeitä seikkoja. 
Ensinnäkin, ne viranomaistahot, joita ehkäisevä mielenterveystyön to

teuttaminen edellyttäisi, muodostavat selvästi verkoston. 
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Toiseksi, ehkäisevä työ ei näytä irtoavan välittömästä asiakastyöstä. 
Mikäli verkosto oppii - vastakin - sovittamaan yhteen mielenterveyspal
veluiden, päivähoidon, työllistämisen, sosiaalisten kontaktien tukemisen 
jne. kysymykset räätälöidysti sen sijaan että kukin yksikkö toimii rationa
lisoitujen standardimenettelyjen mukaisesti, se tekee myös ehkäisevää 
työtä. 

Kananoja tarkoittaa ehkä sosiaalipoliittisia reformeja, joiden tarvetta 
sosiaalityö osoittaa. Ovatko ne sosiaalityötä? 

Koistinen ym. (1987) tekivät tutkimuksen äkillisestä irtisanomistilan
teesta Joensuussa ja korostivat johtopäätöksissään, että irtisanottujen 
työntekijöiden elämäntilannetta olisi helpottanut mm. sosiaalitoimiston 
informaatio palveluistaan jo ennen irtisanomisia. Nyt asiakkaat tulivat 
sosiaalitoimistoon vasta tarpeettoman vaikeassa tilanteessa, velkaannut
tuaan jne. Parhaimmillaan tiedottaminen yhdistyy verkoston räätälöinti
valmiuksiin uudelleentyöllistämisessä, koulutuksessa, toimeentulon tu
kemisessa jne. 

Kolmanneksi, Solantaus kehottaa pysähtymään, reflektoimaan: tie
dämmekö tarpeeksi. 

Syklisen kehäliikkeen pysäyttäminen ensimmäisenä askeleena 
rakenteelliseen työhön 

Ei liene poikkeuksellista, että verkoston eri osien keinoarsenaalista 
napataan melko nopeasti tietyt normaaliuskuviin pohjautuvat ratkaisut: 
"itsenäiseen asumiseen", "työhön", "aikuiskontakteihin", "päivähoitoon" 
jne. Edellä kuvatiin case-esimerkkiä, jossa asiakasperhe joutui omituiseen 
ja pitkään jatkuneeseen "äiti kotiin - äiti töihin" -asetelmaan. 

Verkoston toiminnasta muodostuvan toistuvan kehäliikkeen pysäyttä

minen reflektioon voisikin olla rakenteellisen työn ensimmäinen askel. 
Imber-Coppersmithin (1984) esimerkki valaissee tätä: 
Kevin pinnaili koulusta. Äiti oli huolestunut. Niin oli myös ammatin

valintapsykologi, joka vähän väliä varoitteli tulevaisuudesta, jopa perheen 
kotona käyden: jos tällaista kehitystä katsotaan läpi sormien, tuloksena on 
patologinen kehitystie. Olisi parasta, että Kevin sijoitetaan hetkeksi 
laitokseen rauhoittumaan. Äiti konsultoi myös perheneuvolaa. Siellä oli 
vallalla toinen koulukunta ja mentaliteetti: Olkaa huoleti. Tällaiset asiat 
ovat osa viisitoista vuotiaan normaalia kehityskriisiä. Jos näihin puututaan 
kovalla kädellä, voi tuloksena olla ongelman paheneminen, ehkä pato
loginen kehitystie. 

Äiti ja poika vierailivat vuoron perään kummankin yksikön luona ja 
saivat aina nämä vastakkaiset tulkinnat ja ohjeet. Etenkin ammatinvalin
nanohjaaja huolestui yhä enemmän. Niin teki myös äiti, ja tilanne alkoi 
tuntua hänestä ylivoimaisen sekavalta. Keskustellessaan tiettyjen ystävien 
kanssa hän sai yhdet neuvot, toisilta taas toiset, päinvastaiset. 

Perheneuvolan työntekijät pyysivät ulkopuolista konsultaatiota havai
tessaan olevansa loputtomassa määrittelykilpailussa ammatinvalinnanoh-
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jaajan kanssa. Haastattelut toivat pian esiin mainitut tulkinnat ja liittoutu
majaot. Interventiona oli "rullan pysäyttäminen". Äidille ja pojalle selvi
tettiin mitkä ovat (pien)verkoston osien tulkinnat ja todettiin, että var
maankin kaikki tarkoittavat parastaan. Kaikki asianosaiset olivat läsnä. 
Sen jälkeen annettiin ""vuoropäivin"-ohje: 

Lauantaisin, maanantaisin ja keskiviikkoisin poika on patologisella 
kehitystiellä ja tarvitsee laitossijoitusta rauhoittuakseen. Näinä päivinä 
valmistellaan tätä ratkaisua ja keskustellaan erityisesti ammatinvalinnan
ohjaajan ja tällä kannalla olevien tuttavien kanssa. Sunnuntaisin, tiistaisin 
ja torstaisin poika on normaalissa kehityskriisissä ja tällöin katsellaan 
asioiden kehittymistä ilman ajatustakaan laitossijoituksesta- yhdessä per
heneuvolan ja tällä kannalla olevien tuttujen kanssa. Perjantaisin ongelma 
ei ole kumpikaan näistä, vaan silloin kerätään voimia seuraavalle viikolle. 
Tätä jatketaan kolme viikkoa, kunnes pidetään uusi istunto. 

"Äiti, jos minut lähetetään laitokseen, minä karkaan!" parahtaa Kevin. 
"Mutta Kevin, nythän on perjantai - 'ei-mikään-päivä'! Puhutaan huo

menna, laitospäivänä", toteaa äiti, ensimmäistä kertaa kuukausiin rauhal
lisena asiasta. 

Mitä tehtiin? 
Ensinnäkin, verkoston huolekkaat ammattilaiset pysäytettiin hetkeksi. 
Toiseksi, asiakkaille määritettiin tilanne - verkoston toiminta - sangen 

selkeästi, ja vieläpä positiivisesti (hyvää tarkoittamalla saadaan aikaan 
ongelmallinen tilanne). 

Kolmanneksi, ratkaisu jätettiin asiakkaille itselleen, rauhassa harkitta
vaksi. 

Perusratkaisu on ns. split-metodi: vastakkaisten funktioiden "skitsoi
dinen" yksikkö jaetaan kahtia, jotta siihen saadaan uusi ote. 

Voi olla, että paljon puhuttuun sosiaalityön "skitsotilanteeseen" (aut
taminen ja kontrolli samassa paketissa) olisi myös löydettävissä split
ratkaisuja, jotta asiakas saa selvän tuntuman ammattilaisiin. Esimerkki: 
asuntotoimi on kaikessa hiljaisuudessa delegoinut kontrollitehtäviään 
sosiaalityölle: sosiaalityöntekijät saadaan vahtimaan tiettyjen asiakkaiden 
vuokranmaksua, elämäntapaa jne. Sosiaalityöntekijä kontrolloi asiakasta 
ja yrittää samanaikaisesti olla "resurssihenkilö". Split voisi olla kontrollin 
palauttaminen sinne minne se kuuluukin. "Vahtiminen" on asuntoviran
omaisten tehtävä. 

6. LOPUKSI: SOSIAALIVALTIO JA KANSALAISYHTEISKUNTA

Edellä on hahmoteltu sosiaalityön "noidankehää", systeemistä vaihtosuh
detta toimintaympäristön kanssa, "syrjäyttäviä rakenteita", jotka muodos
tuvat noidankehistä, ja "sosiaalivaltioprojektia" rationalisoituvana ja ver
kostoituvana toimintajärjestelmien järjestelmänä. 

Sosiaalityön lähikehitykseksi hahmoteltiin räätälöiviä projekteja - uu
denlaisen yhteistyösuhteen hakua verkostossa. Sosiaalityön lähikehitys ei 
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siis ole "sosiaalitoimistosaarekkeessa" toteutuva kehitysaskel, vaan sekto

rirajat ylittävä toimintatavan muutos. On realistista arvioida, että tällai
nen toimintatavan muotoutuminen ja vakiintuminen vie vuosia. Aloitus
kohta ei kuitenkaan ole "toisten muuttuminen" vaan sosiaalityön oman 
toimintatavn muuttaminen verkostossa. 

Edellä on hahmoteltu "peilejä", joilla voi yrittää reflektoida sosiaalityön 
paikkaa vaihtosuhteissaan. Ne ovat korostetusti "ammattiauttajakeskei

siä". 
Yhdyskuntatyön piirissä 70-luvulla hahmoteltiin "sosiaalisia verkosto

ja", jolloin huomio kiinnittyi ihmisten perhe-, ystävä- ja naapurusverkos

toihin (esim. Koskinen 1980 ). Perheterapian piirissä näyttää nyt virinneen 
samankaltainen kiinnostus (Klefbeck ym. 1988). Viimeaikainen "riskiyh
teiskunta"-pohdinta tuo kuvaan markkinoilla muodostuvat verkostot 

(Eräsaari 1988). 
Sosiaalityökeskustelu voisi hyötyä näiden näkökohtien silloittamises

ta. Kysymys on toimintajärjestelmien kohtaamisesta. Mitä tapahtuu kun 
sosiaalivaltio ja kansalaisyhteiskunta kohtaavat - verkostoissa? Kohtaami

sesta muodostuu uudentasoinen systeemi, yhdistelmä ammatillisia ver
kostoja ja kansalaisten verkostoja. Itse asiassa tihenevä sosiaalivaltiollinen 
verkosto muodostaa huomattavan osan kansalaisten toiminnan konteks

tista. Sosiaalityökin on konteksti. 
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Artikkeli 2: 

SOSIAALISET VERKOSTOT JA 
VIRANOMAISVERKOSTOT1

Sosiaalityöntekijän ei tarvitse lukea terapiakirjallisuuta ... kumihanskat 

kädessä. Lastensuojelussa työskentelevä sosiaalityöntekijä saattaa kaivata 

sosiaalipolitiikan makroteorioiden rinnalle menetelmällisempää välineis

töä asiakastyöhön - mutta haluten samalla välttää terapian tavoittelua 
työssään. Terapiayhteisöjen menetelmäkirjat ovat tunnetusti sangen huo

lellisia - menetelmiä kehitetään uutterasti ja ne kuvataan täsmällisesti. 

Yksi hyvä tapa tutustua menetelmäkirjallisuuteen on kysyä lukiessaan: 

mikä tekee juuri tämän lähestymistavan ajankohtaiseksi juuri nyt ja mitä 

se kertoo ajankohdastaan. 

1. TERAPEUTIN YKSISUUNTAINEN PEILI

"Terapia" samastetaan usein yksilöterapiaan. Siihen kuuluu toki muuta

kin. Yksilöterapeuttisesta suuntauksesta kasvoi jo 1950-luvulta lähtien 
viime vuosikymmeninä voimakkaasti laajentunut perheterapeuttinen 

suuntaus. Yksilön oireet yritetään mieltää perhesysteemin vuorovaikutuk
sessa. Tuosta tarkastelu on laajentunut sosialisiin verkostoihin: yksilö tai 

perhe pyritään mieltämään ystävä- yms. verkostossaan. Viime aikoina on 

alettu pohtia useiden viranomaisten yhtäaikaista toimintaa asiakkaiden 

ympärillä, viranomaisverkostoa. 

Terapeutit ovat olleet tarkkanäköisiä ja joustavia. Kun havaittiin, että 

oireet ja ongelmanratkaisu muuttuvat kun kohdataan yksilön sijasta 

perhe, laajennettiin tarkastelukulmaa ja välineistöä. Kun havaittiin, että 

"perinteisten" ydinperheiden rinnalle ilmaantuu "uusperheitä", tehtiin 

taas muunnelmia. Kun havaittiin, että asiakkaan "merkitykselliseen sys

teemiin" kuuluu muitakin kuin välittömiä perheenjäseniä, tarkastelua 

avarrettiin "sosiaalisiin verkostoihin". Ja kun huomattiin monen viran

omaisen yhtäaikaisen toiminnan ongelmallisuus, tämäkin aspekti otettiin 

työn alle. 

Sosiaaliviesti 2/1989 
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Terapeuttien peilit ovat kuitenkin olleet sangen yksisuuntaisia (tiedät
tehän: tiimi tarkastelemassa asiakastilannetta puoliläpäisevän peilin taka
na). Jos peili olisi kaksisuuntainen, tiimi näkisi itsensä ja saattaisi kysyä: 
keitäs me olemme ja miksi olemme täällä? Systeemisessä lähestymistavas
sa on kyllä tarkasteltu asiakkaan systeemin ja viranomaisen systeemin 
yhteenkietoutumisen ongelmaa ja tuotu näin terapeuttikin tarkastelun 
alle. Mutta yksi kysymys tuntuu olevan syrjässä: Mikä tekee juuri tämän 
terapeuttisen lähestymistavan ajankohtaiseksi juuri nyt, mitä on tapahtu
massa, missä olen mukana? 

Systeeminen terapeutti oppii menetelmäkirjallisuudestaan pohtimaan 
sitoumuksiaan: mihin "peliin" minua kutsutaan mukaan. Kysymys on 
tärkeä, mutta rajaus asiakassuhteessa. Kannattaisi ehkä pohtia myös 
sitoumuksiaan laajemmin: mihin yhteiskunnalliseen "projektiin" minua 
kutsutaan mukaan. 

Case workin "varsinaisen maahantulon" aikoihin 1950- ja 60-luvuilla 
elettiin Suomen "varsinaisen teollistumisen" aikaa. Kehitys nosti esiin 
kysymyksen teollisen yhteiskunnan "sisältä ohjautuneesta" palkkatyöläi
sestä maatalousyhteiskunnan "traditiosta ohjautuvan" yhteisön jäsenen 
sijaan. Työvoiman käyttö ja liikutettavuus kysyi kuntoutusta. Yksilö 
tematisoitui.Tässä oli siis case workille projektia. 

Teollistuminen yhtyi rakenne- ja kulttuurimurrokseen 1970-luvulla, 
joka tuotti "modernin palkkatyöläisydinperheen" - ja perhekeskeisten 
menetelmien boomin. Perhe tematisoitui. 

Samaan "boomiin" liittyi maatalousyhteiskunnan yhteisöjen murtumi
nen ja taajamien puoliurbaanien yhteisöjen nopea muotoutuminen. 
Sosiaaliset verkostot tematisoituivat. 

Tämänhetkistä palkkatyöläistymiskehitystä kuvataan paradoksina: se 
ei enää ole suurten väestönosien samankaltaistumista, vaan palkkatyö
läisten kasvavaa yksilöllistymistä; koulutuksen, liikkuvuuden ja kilpailun 
yhdessä aiheuttamaa vanhan yhteisöllisyyden, suvun, vanhan perheen, 
naapuruston, työyhteisöllisyyden rapautumista. Yhteiskunnallistuminen 
toteutuu yksilöllistymisenä - siinä paradoksaalisuus. 1 (Ks. Beck 1986). 
Vanhan "sosiaalisen verkoston" rinnalle - ehkä tilallekin - astuu mark
kinoiden välittämä verkosto. 

Mikä nyt on se "projekti", johon sosiaalityöntekijää kutsutaan mukaan? 
Ammatillisesti tuotetun yhteisöllisyyden toteuttaminen markkinoiden 
repimien sidosten tilalle? 

Asiakastyön "empiristinen" etenemistapa on ollut joustava: on yritetty 
mieltää sitä mitä kulloinkin vastaan tulee. Kaikki ei kuitenkaan ole ollut 
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work oli modernia, yhdyskuntatyön eräät muodot talonpoikaisia. 



joustavaa: uusi on myös kavahduttanut ja entistä on yritetty säilyttää. 
Perheen "hajoaminen" on tuottanut ydinperhettä konservoivia yrityksiä, 
yhteisöjen "hajoaminen" yhteisöjä konservoivia yrityksiä. 

Miten siis olla sosiaalityöntekijänä potkimatta yhteiskunnallistumisen 
tutkainta vastaan, ts. välttää "sokea" osallisuus konservointiprojekteissa 
- ja kuitenkin tehdä sosiaalityötä, ts. olla hyväksymättä kaikkea mitä
vastaan tule�?

Entä jos työ onkin tutkivaa työtä? Mitä "sieltä" oikein tulee vastaan -
ja miten se nyt kohdataan? 

2. "RUOTSIN MALLI" JA SOSIAALISET VERKOSTOT

Ruotsissa on jo jonkin aikaa tunnettu kiinnostusta ns. verkostoterapiaan. 
Nyt kiinnostus on heräämässä meilläkin, ja ruotsalaisten jäsennyksiä esi
tellään koulutuksessa. Tuorein tulokas on Botkyrkassa toimivan ryhmän 
malli (Klefbeck ym. 1988). Ryhmän kiinnostus verkostoihin avautui ha
vainnosta, että ko. kunnan vähävaraisten asiakkaiden (joista huomattava 
osa on siirtolaisia) "merkitykselliseen systeemiin" kuului perhettä laajem
pi ystävien jne. joukko. Metodi ohjasi etsimään näistä "resurssia" terapi
alle ja sosiaalityölle. 

Normatiivisuus vai uteliaisuus 

Ryhmä toimii nimenomaan lastensuojelun alueella ja monet sen välineis
tä ovat varmaankin kiinnostavia suomalaisille kollegoille. Välineet jakau
tuvat kolmeen tasoon: 

verkostonäkökulmaan, jolla tarkoitetaan, että kaikessa työssä huomi
oidaan asiakas yhteyksissään eikä umpiossa 
näkökulman yleisiin sovelluksiin, joilla tarkoitetaan verkoston tai sen 
osien mobilisoinnin keinoja 
spesifimpiin menetelmiin, joilla kartoitetaan verkostoja ja niiden toi
mintatapoja. 

Ryhmän välineet ovat erityisen kiinnostavia, jos samalla pohditaan 
normatiivisuusongelmaa. Risto Eräsaari (1986) on arvellut, että verkos
toterapiaan kytkeytyy normatiivisia kuvia: käsityksiä siitä, että ihmisellä 
täytyy olla tietynlaiset verkostot - muutoin hän sairastuu, kokee depres
siota jne. Huolestuneen verkostoterapeutin tehtäväksi tulee "toimivan 
verkoston" luominen - tietyn "ihanneverkoston" näköalan pohjalta. 
Mutta tässä voi tutkain potkaista vastaan. 

Botkyrkan-1yhmän välineet toimisivat ehkä myös ilman normatiivi
suutta, uteliaan kiinnostuksen välineinä. Ne näyttävät sangen oivallisilta 
keinoilta selvittää asiakkaan kanssa tämän kommunikaatio- ja toiminta
yhteyksiä. Voisiko yhteyksistä etsiä resurssia ilman varmaa käsitystä 
"hyvästä verkostosta"? 
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Tällainen case study olisi mielenkiintoista yhteiskuntatutkimusta siinä

kin mielessä, että em. Beckin visoon "riskiyhteiskunnan" yhteisöllisestä 
eroosiosta liittyy ajatus kaikenlaisten muiden kuin markkinasuhteiden 
rapautumisesta. Noro (1989) epäilee, että Beck vie pointtinsa liian 

pitkälle: "Onko todella uskottava, että yleistyneen palkkatyöläisyhteis

kunnan yksilöt ovat näin tyhjiössä yhteisöllisyyden suhteen; näin singu

laareja ja vain strategisia toimijoita. Tuskin." 

Voisiko siis olla muotoutumassa myös uutta, arvamatonta yhteisölli
syyttä? Ja mitä onkaan markkinayhteisöllisyys henkilöityneenä? 

Botkyrkan välineet voisivat olla yksi eväs sen tutkimisessa. 

Lastensuojelun työntekijä ei tietenkään ole vain kiinnostunut havain

noija. Hänen on tehtävä ammatillisia päätöksiä. Mutta pohjaavatko ne 

olemassaolevaan ja muotoutuvaan vai toivottuun ja ehkä katoavaan? 

Viranomaisten ongelmallinen osuus 

Botkyrka-ryhmän ongelmanasettelu tuntuu kiinnostavalta: Viranomai
nen voi asiakkaan kriisin hetkillä joutua olemaan hyvinkin keskeinen 

jäsen hänen verkostossaan - mutta miten päästä pois tästä asetelmasta? 
He siis haluisivat mobilisoida ne voimavarat, joita on asiakkaan sosiaa

lisessa verkostossa. Ryhmän välineistö kuitenkin käsittelee viranomais

ten toimintaa hieman mutkattomasti. Ongelma käy ilmi heidän perusvä
lineestään, verkostokartasta, jonka "pohjapiirros" on seuraavanlainen: 
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Kuvion keskellä on asiakas. Eri sektoreihin kuvataan yhdessä asiak
kaan kanssa niitä perheeseen, sukuun ym. yhteisöihin kuuluvia henkilöi
tä, jotka liittyvät tavalla tai toisella käsiteltävään ongelmaan, näiden 
henkilöiden keskinäisiä yhteyksiä, "keskushenkilöitä" ja sivummalla 
olevia uskottuja henkilöitä. Viranomaisille on varattu kapeahko siivu 

"ystävien ja vihamiesten" joukosta. Tämä on ongelmallista. 
Asiakassysteemin ja viranomaissysteemin kohtaaminen muodostaa 

ongelman, joka ansaitsee yhtä huolellisen tarkastelun kuin asiakkaan 
verkostojen pohdintakin. Itse asiassa viimeksimainittu jää vähän tyhjän 

päälle, ellei viranomaistoimintaa oteta tarkkaan erittelyyn (siitä yksinker
taisesta syystä, ettei sosiaalista verkostoa ole olemassa "puhtaana" sen 
jälkeen, kun viranomaiset kytkeytyvät siihen.) 

Peter Reder (1984) ja Evan Imber-Coppersmith (1984) ovat pohtineet 
yhtälön tätä puolta. 

3. VIRANOMAISVERKOSTOT: UUDENTASOINEN ONGELMA

"Keihin olet ollut kosketuksissa poikasi käyttäytymisasiassa"?
"No, hän on nyt yhdentoista, ja hän on todella ollut ongelma syntymästään

lähtien. Ensiksi keskustelin perheemme lääkärin kanssa. Hän lähetti meidät 
neuvolan työntekijälle, joka toimi niin kuin asia olisi meidän syytämme, joten 
lopetimme. Koulun psykologi on yrittänyt työskennellä hänen kanssaan, mutta 
hän on ymmällään siitä mitä pitäisi tehdä. Nyt hän on käyttäytymishäiriöisten 
erityisluokalla. Opettaja käyttää palkitsemisia, joten hän kieltäytyy nyt tekemästä 
mitään ellei saa palkintoa. Poliisi keskusteli hänen kanssaan kun hän jäi kiinni 
myymälävarkaudesta, mutta se ei tehonnut. Hän on klinikalla häiriintyneiden 
lasten ryhmässä, mutta hän aiheuttaa sielläkin häiriötä. Otin äskettäin yhteyttä 
lastensuojeluun, jotta selvitettäisiin hänen sijoittamistaan johonkin joksikin aikaa, 
mutta epäilen auttaako se pitkän päälle." 

Ylläoleva kuvaus on Kanadasta, voisi olla Suomestakin. Se havainnol
listaa alati yleistyvää ongelmaa, jossa perhe kytkeytyy moniin auttajiin, 
joko peräkkäin tai yhtäaikaisesti (Imber-Coppersmith 1984, 203). 

Jos terapeuttisen yhteisön ja asiakassysteemin muodostama uusi 
systeemi on melkoinen ongelma, sitä totisesti on useiden viranomaisyh

teisöjen kytkeytyminen asiakassysteemiin! 

Lukijalla saattaa olla kokemuksia vuosikausien huolellisesta lastensuo
jelutyöstä jonkin perheen kanssa - ja vips! - joku toinen ammattilainen 
vetää maton alta. Saatat myös muistaa kokemuksia käsittämättömistä 
käänteistä tai merkillisestä paikallaanpolkemisesta, vaikka yrität parhaan 
taitosi mukaan vaikuttaa asioihin. Mahtaisikohan systeemiin liittyä joku 
muukin kuin sinä ja asiakasperheesi? 

Imber-Coppersmith tuntuu olevan jossain määrin tietoinen "sosiaali
sesta tila uksestaan". Hän toteaa, että viranomaisverkoston tarkastelu on 
tullut ajankohtaiseksi hyvinvointivaltion sektoroitumisen ja sektorien 
sisäisen professionalismikehityksen tuloksena. Ongelmat jaetaan oireen
mukaisiin toimipisteisiin, joissa omaan näkökulmaansa erikoistuneet 
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henkilöt yrittävät ratkoa omaa "siivuaan". Hyvinvointivaltion kehitys siis 
tematisoi viranomaisverkoston. 1 

"Moniongelmaperheistä" moniasiakkuusperheisiin 

Rederin tyhmällä, joka työskentelee Lontoon East Endin vähävaraisten 
perheiden keskuudessa, on loistava oivallus: Sen sijaan, että puhuisimme 
moniongelmaperheistä (multi-problem families), meidän tulisi puhua 
moniasiakkuusperheistä (multi-agency families). Tällöin nimittäin "on
gelmaisuutta" ei nähdä vain perheessä, vaan myös ammattilaisten toimin
nassa. (Reder 1984.) Viranomaisverkoston tavasta ratkoa ongelmaa tulee 
uudentasoinen ongelma. Asiakkaan ongelma ei ole ongelma "sinänsä", 
vaan ongelma verkostossa. 

Kosketuskohta lastensuojeluun on välitön. Reder toteaa, että "takuu
varma" keino asiakasperheelle saada ympärilleen mittava joukko hyvin
vointivaltion "huolekkaita ammattilaisia" on oirehtiminen lasten kautta. Se 
on perheen näkyvin ja haavoittuvin toiminto. 

Asiakasperheellä on siis (muuttuva) sosiaalinen verkostonsa - jota voi 
tarkastella esim. Botkyrkan työ1yhmän mallin avulla- sekä sosiaalivaltiol
linen verkostonsa, johon Imber-Coppersmith ja Reder kiinnittävät huo
mionsa. Mutta miten tutkia viimeksimainittua? 

Viranomaisverkoston tutkiminen osana asiakastyötä 

Reder ja Imber-Coppersmith lähestyvät viranomaiskysymystä terapian 
ongelmana. He toteavat, että terapeuttiset interventiot johtavat umpiku
jiin, jos niissä ei huomioida moniauttaja-näkökulmaa. Keskeistä on siis 
eritellä mikä tuo viranomaisverkosto on ja miten se toimii. 

Rederin ja Imber-Coppersmithin metodit ovat kiinnostavia sosiaali
työntekijälle, vaikka tähtäimessä ei olisikaan terapia. Tutkiessaan viran
omaisverkostoa (jonka osa hän itsekin on) sosiaalityöntekijä tutkii sosiaa

livaltion päivittäistoimintaa. Asiakastyön tekijät ovat "eturintamassa", 
jossa julkishallinnollinen koneisto kohtaa kansalaiset (muodostaen asia
kassuhteet). Se tapa, jolla rationalisoitu, sektoroitunut hyvinvointivaltio 
kohtaa kansalaisten ongelmat, on omalaatuisia "pelisääntöjään" toteutta
va viranomaisten peräkkäinen tai rinnakkainen verkosto. Pelisäännöt 
eivät pelkisty viralliseen säännöstöön. Miten viranomaisverkosto toimii ja 
mitä siitä seuraa asiakkaille? 

Rederin ja Imber-Coppersmithin suositukset voidaan lukea vain prak
tisesti: "kertakäyttöisinä" kikkoina viranomaisverkoston "liikuttelemisek-

42 

Meillä virisi tämänsuuntaista keskustelua 1980-luvun alussa. Puhuttiin "viipaloinnista" 

- asiakkaan ongelmien käsittelystä siivuina sektoroituneessa koneistossa - ja

"pallottelusta" -asiakkaan juoksuttamisesta erikoistuneelta luukulta toiselle. Keskustelu

laantui hetkeksi. Oliko syynä "kokonaisvaltaisuuden" tavoittelu aluetoimistojen

perustamisen ja sosiaalityöntekijöiden toimenkuvien integroinnin kautta?Tavoitettiinko

kokonaisvaltaisuus?



si" (joka sekin on tärkeää asiakkaiden auttamiseksi), mutta myös tutki
muskeinoina sosiaalityöntekijälle, joka pyrkii saamaan aikaan pysyväm
pää muutosta viranomaisverkoston toimintatavassa. 

Reder työskentelee terveystoimeen kuuluvalla klinikalla, joka antaa 
tutkimus-, neuvonta- ja hoitopalveluja lasten psykologisissa ja käyttäyty
misongelmissa. Hän kehottaa viranomaista erittelemään millaiseen "pe
liin" hän on saamassa kutsua vastaanottaessaan lähetteen ja asiakkaan. 
Hänen suosituksensa ovat tiivistäen seuraavat: 

ota yhteyttä lähettävään tahoon ja kysy kuka muu on mukana käsitte
lyssä, keiden kanssa tapauksesta on keskusteltu 
kutsu kokoon ammattilaisten verkostokokous; kysy perheen elämän
kaaresta, ammatillisten toimenpiteiden ja perheen/verkoston roolien 
ja suhteiden kehityksestä, meneillään olevan kriisin luonteesta ja 
kunkin suhtautumisesta siihen sekä viimeaikaisista/lähestyvistä muu

toksista systeemissä. Selvitä myös oikeudellinen informaatio. Pyydä 
jokaista määrittämään odotuksensa yksikkösi mukaantulolle 
kokoa tiimisi työstämään hypoteesia eri ammattilaisten roolista sekä 
perhe-ammattilaiset-systeemistä ja sen säännöistä. Pohtikaa mihin 
rooliin yksikköäsi ollaan kutsumassa mukaan. 

Hän korostaa esityötä, viranomaisverkoston kartoitusta, mutta tähden
tää erityisesti face-to-face -yhteyksiä, jotta päästään tarkastelemaan viran
omaisten tulkintoja ja niihin liittyvää toimintatapaa. Ehkäpä Suomessakin 
viranomaiset toimivat jossain määrin fantasioiden varassa: toisten viran
omaisten oletetaan tekevän sitä tai tätä, vaikka heidän toimintaansa ei 
tarkkaan tunnetakaan. 

Reder toteaa, että verkostokokouksen koollekutsujan pitäisi pyrkiä 
toimimaan meta-asemista perheeseen ja verkostoon nähden. (Ei siis 
osana systeemiä vaan sen "yläpuolella".) Kontaktien varhaisvaihe sisältää 
määrittelykilpailun suhteiden säännöistä. Tällaisten julistamattomien 
neuvottelujen aikana on lähellä määrittelykilpailujen kiihdytys; kuka saa 
"yläpuolelta" määrittää asiat. Reder kehottaa pysyttäytymään yhteistyöha
kuisena ja välttämään närkästymistä kollegoihin. 

Rederin suosituksissa on paljon miettimisen aivoista - ennen muuta se, 
että hypoteesit ongelmasta ovat aina verkostohypoteeseja. Mutta niissä on 
myös uudelleenmiettimisen paikka. Rederin tavoittelema meta-asema voi 
nimittäin jäädä tavoittamatta ystävällisimmältäkin koollekutsujalta - siitä 
yksinkertaisesta syystä, että hänellä ei ehkä ole meta-asemaai 

Yksikään viranomaisten verkoston "jäsen" ei voi julistautua ylä- tai 
ulkopuoliseksi. Jos olet mukana jonkun asiakasperheen asioiden selvit
telyssä, olet mukana, etkä meta-asemissa. Julistautumisyrityksesi tuottavat 
symmetriset vastavedot, vaikka olisit kuinka kärsivällinen. 

Konsultin käyttö asiakastason "viranomaistutkimuksessa" 

Imber-Coppersmith suosittaa ulkopuolisen konsultin käyttöä. Erityisen 
suositeltavaa tämä on tapauksissa, joissa perhe-moniauttaja-systeemi on 
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juuttunut paikoilleen. Kun koolle on esiselvitysten pohjalta kutsuttu sekä 
perhe että verkoston ammattilaiset, konsultti voi toteuttaa esim. seuraa
vanlaisen kysymyssarjan (Imber-Coppersmithin esimerkki on hoitoyh
teyksistä, siksi hän puhuu potilaasta): 

1. ''Kuka täällä olevista ihmisistä on optimistisin tämän ongelman rat
kaisumahdollisuuksista? Entä seuraavaksi optimistisin jne?" 

Tämä kysymysten sarja saattaa esimerkiksi paljastaa, että perheen 
jäsenet ovat hyvin pessimistisiä asian ratkaisemisen mahdollisuuksista, 
mutta auttajajoukko on sangen optimistinen ja yrittää kovemmin. Tai 
kyseltäessä optimismin-pessimismin kehittymisestä voi käydä ilmi kuvio, 
jossa perhe toivottaa jokaisen uuden auttajan lämpimästi tervetulleeksi, 
tullen vähitellen pessimistisemmäksi ottaakseen vihdoin uuden auttajan. 
Voi käydä ilmi, että kukaan ei ole optimistinen, että kukaan ei usko 
muutokseen, mutta kaikki uskovat, että heidän "on jatkettava yrittämistä". 

2. "Otaksukaamme muutamaksi minuutiksi, että tätä ongelmaa ei voi
ratkaista. Mitä arvelette tapahtuvan seuraavien (yhden, viiden, kymme-

nen jne.) vuoden aikana . . . . . . . . . . . . . :lie (tutki tämän hypoteettisen tulevai-
suuden vaikutusta yksilöihin ja perheen ja auttajien erilaisiin suhteisiin). 

Tämä kysymys on sangen voimakas odottamattomuutensa vuoksi. 
Tavallisesti perheen ollessa kytkettynä moniin auttajiin kukaan eiuskal
la ajatella mahdollisuutta, että ratkaisua ei löydetä. Ihmiset pikemmin
kin yrittävät sinnikkäästi enemmän, tuoden usein mukaan lisää ammat
tilaisia. Kun konsultti lyhyesti avaa ihmisille "ratkaisemattoman" todelli
suuden, monet suhteet tulevat selvästi esiin. Ylihuolehtivaisuuden, liittou
tumien, katastrofiuskomusten; tai päinvastoin normaalia tulevaisuutta 
koskevien uskomusten kuviot ilmaantuvat kaikki. Ei ole poikkeuksellis
ta, että perhe uskoo valoisampaan tulevaisuuteen sekä itselleen että 
identifioidulle potilaalle, kuin auttajien joukko kuvittelee, mikä taas 
usein toimii informatiivisena yllätyksenä perhe-moniauttaja -systeemille. 

3. "Kuvitelkaamme, että kaikki auttamistoimet lopetettaisiin." Tätä

hypoteettista kysymystä voidaan tarkastella monelta kannalta, kuten 
"Kuka suuttuisi?", "Kuka iloitsisi?" ''Mikä vaikutus tällä olisi . . . . . . . . . . . . . . . een 

(yksilöt, tietyt suhteet)? "Kuntoutuisiko, taantuisiko . . . . . . . . . vai pysyisikö 

hän ennallaan (identifioitu potilas tai joku muu)?. 

Tämä auttamisen lopettamista koskeva kysymyssarja on yhtä odot
tamaton kuin ratkaisemattomuutta koskeva kysymys. On huolella varot
tava kommunikoimasta mielipidettä tai uskomusta, että auttamistoimien 
pitäisi loppua. Kysymyksen tarkoituksena on luoda odottamaton todelli
suus ja auttaa osanottajia tekemään ero "auttamisen" ja "auttamattomuu
den" vaikutusten välille koskien yksilöitä, suhteita ja koko perhetoimin
taa. Ei esimerkiksi ole epätavallista, että perhe ja auttajat havaitsevat, että 
ihmiset uskovat "auttamattomuuden" johtavan identifioidun potilaan 
edistymiseen, mutta muiden perheen jäsenten, avioliiton jne. murtumi
seen. Äskettäin tehdyssä tätä kysymyssarjaa käyttävässä haastattelussa 
auttajat olivat tyrmistyneitä havaitessaan, että kaikki perheen jäsenet 
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uskoivat ammatillisen avun tekevän identifioidusta potilaasta vastahakoi
semman ja että hän kohentuisi viidessä vuodessa ilman ammattiapua! 

Haastattelun pohjalta voidaan muodostaa hypoteesi verkoston toimin
nasta ja suunnata interventiot siihen. Imber-Coppesmith kirjoittaa (ema., 
212): 

"Saavutetaan melko vähän hyötyä, itse asiassa tehdään ehkä vahinkoa, 
jos jatketaan perheen haastatteluja ja interventioita perheen piirissä, kun 
'merkityksellinen systeemi' onkin perhe ja moniauttajat." 1 

Imber-Coppersmithin intressi on saada terapiaprosessi jatkumaan ja 
päättymään hedelmällisesti. Sosialityöntekijän intresseihin kuulunee myös 
pysyvämmän muutoksen aikaansaaminen verkoston toimintatavassa. 
Tämä on itse asiassa rakenteellinen näkökohta. 

4. RAKENTEELLINEN NÄKÖKOHTA

Giddensin (1984) mukaan yhteiskunnan rakenteet ovat toistuvia toimin
takäytäntöjä. Rakenteet ovat olemassa vain jatkuvasti uusinnettuina. 
Yhteiskunta "rakenteistuu" koko ajan toiminnassa. Niinpä rakenteiden 
tarkastelua ei pitäisi irroittaa toiminnan tarkastelusta. 

Viranomaisten toistuvat toimintakäytännöt ylläpitävät sosiaalivaltiolli
sia rakenteita- ja osa näistä on syrjäyttäviä. Syrjäytyminen ei tapahdu vain 
sosiaalivaltion "ulkopuolella", vaan keskeisesti sen "sisällä", viranomais
verkostojen kehäliikkeissä (lapsuudenajan verkostoista aikuisiän verkos
toihin). Tästä löytyy myös kohde "rakenteelliselle sosiaalityölle": viran
omaisverkostojen toistuvien - syrjäyttävien - toimintakäytäntöjen muut
taminen. Eritellessään paikkaansa verkostokuvioissa sosiaalityöntekijä 
paikantaa itseään rakenteissa. 

"Makrotason" tarkastelu (sosiaalityö "viimesijaisena instanssina" sosi
aalivaltiossa) vie tärkeiden kysymysten äärelle, josta laadullinen tapaus
tutkimus vie eteenpäin konkretisoimalla "viimesijaisten" ja "ensisijaisten" 
peliä viranomaisverkostossa. Peli avautuu tarkasteltavaksi vain konkreet
tisen ja paikallisen tutkimuksen keinoin - konkreettisten viranomaisten 
konkreettisen vuorovaikutuksen tutkimisena. Case study on siis mitä 
tärkein tutkivan sosiaalityön menetelmä, ja Rederin ja Imber-Coppersmit
hin ideat voivat olla siinä pieni, mutta kiinnostava virike - vaikka 
tulevatkin "terapia puolelta". 

Tämä herättää myös ajatuksia työnohjauksesta. Entä jos työnohjaus ohjaisi 

viranomaisverkostoja eteenpäin jumiutuneista kehäliikkeistä? Tässä saattaisivat 

Coppersmithin ajatukset viranomaissysteemin konsultoinnista olla hyödyksi. 

Yksilötyönohjaus tai yhden ammattiryhmän työnohjaus voi olla monessa kysymyksessä 

avuksi, mutta se voi myös tulla osaksi viranomaisverkoston kehäliikettä. 
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Artikkeli 3: 

. .  

SOSIAALITYO 
RAJASYSTEEMEISSÄ 

- makroanalyysista Marko-analyysiin

1. KYTKENTÄ EDELLISEEN RAPORTTIIN

Tämä raportti on jatkoa syksyllä -89 ilmestyneelle raportilleni Sosiaalityö 
viranomaisverkostossa (Sosiaalihallituksen raporttisarja 18/1989). Em. 
raportissa koetin hahmotella moniasiakkuutta ja niitä ongelmia, joita 
syntyy, kun useat viranomaistahot toimivat saman kysymyksen ympärillä 
yhtä aikaa tai peräkkäin. 

Sosiaalivaltiollinen kontrolli- ja palvelujärjestelmä on sektoroitunut. 
Kansalaisten on vähänkin kattavammissa vaikeuksissa haettava tukensa 
"monelta luukulta poimien". Syntyy moniasiakkuutta. Moniasiakkuutta 
syntyy myös viranomaisten aloitteesta. Erikoistuneiden toimenkuviensa ja 
velvoitteidensa pohjalta viranomaiset reagoivat usein silloinkin, kun 
asiakas ei hae palveluja - esim. kontrollitapauksissa. 

Muodostuu siis joko asiakkaan "poimimia" tai viranomaisten syn
nyttämiä viranomaisverkostoja - tai näiden yhdistelmiä. 

Molemmissa tapauksissa kytkennät aktivoiva ongelma alkaa elää omaa 
elämäänsä. Sitä ei enää ole "puhtaana", vaan se muuntuu verkostossa. 

Viranomaisverkosto-käsitteellä pyrin sosiaalityön hahmotteluun uudessa 
yhteydessä. Sen sijaan, että tarkasteltaisiin rajatusti sosiaalityön toimintaa 
asiakkaan kanssa, näkökulma laajenee kokonaisen toimijoiden verkon 
erittelyyn. Näin päivittäisen työn ongelmatkin tulevat ehkä uudella tavoin 
tarkasteluun. Ratkaisujakin haetaan ehkä uudelta tasolta: viranomaisver

koston toimintatavan muuttamisesta. 

Viranomaisverkoston toimintavan ongelmallisuus liittyy hyvin
vointivaltion toimintatapaan: tuotetaan vakiomuotoisia palveluja massa

tuotantoperiaatteella. Massatuotanto sisältää syrjäyttävät mekanisminsa. 
1980-luvun alussa huomio kiinnitettiin väliinputoajiin ja riittämättömiin 
etuuksiin (jotka synnyttivät päällekkäisasiointia). 1980-luvun puolivälissä 
havaittiin hyvinvointivaltion tendenssimäinen kahtiajako. Järjestelmä 

Sosiaalihallituksen julkaisusarja 4/1990 (Tekstiin on tehty stilistisiä korjauksia.) 
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jakautuu kovan markkinaytimen ja kysytyimmän työvoiman ylläpitämi
seen keskittyvään A-valtioon ja marginaalin ylläpitämiseen keskittyvään 
B-valtioon (kuntatasoa myöten). Jotta A-valtio voi keskittyä kovaan
ytimeen, se t�rvitsee B-järjestelmät, joille sysätä tehokasta toimintaansa
haittaavat "häiriötekijät".

"Vaikeasti koulutettavien" kanssa kamppaileva koulu syrjäyttää tiettyjä 
oppilaita, "vaikeasti työllistettäviä" syrjäytyy työvoimatoimesta, "vaikeas
ti hoidettavia" terveydenhuollosta, "vaikeasti asutettavia" asuntotoimesta 
jne. - mikäli järjestelmien joustokyky loppuu. B-valtioon muodostuu 
marginaalin koulutus-, kuntoutus-, asuttamis-, hoitamis-, työllistämis-, 
kuljetus - jne. palveluja. Viimesijainen sosiaalityö kytkeytyy näihin. 1 

A- ja B-valtio eivät kuitenkaan etäänny täysin erillisiksi. Ne punoutuvat
yhteen mm. edellä mainitujen moniasiakkuuksien kautta. Asioidessaan 
"hyvinvointivaltion luukuilla" palvelujen käyttäjät ovat yhteyksissä sekä 
A- että B-järjestelmiin. Yhtä aikaa tai peräkkäin. Muotoutuu A- ja B
järjestelmien punos. Kytkeytyessään koulujen, työvoimatoimen, ter
veydenhuollon jne. toimintoihin viimesijainen sosiaalityö muodostaa
niiden kanssa uudentasoisia systeemejä, viranomaisverkostoja. Päivittäi
sessä työssä muodostuu "yhteispelejä", joissa palvelujärjestelmään tarjotut
ongelmat alkavat elää verkostoelämää.

Hahmottelin em. raportissa myös sosiaalityön kehittämismahdol
lisuuksia. Väitin, että sektoroituneen ja rationalisoituvan massapalvelun 
ristiriidat mahdollistavat siirtymää räätälöivään toimintaan. Koulutusjär
jestelmät, työvoimatoimi, terveydenhuolto jne. ovat sisäisesti ristiriitaisia 
kuten sosiaalityökin. Erityisen selviä ristiriidat, massatuotannon kärjistä
mät ongelmat, ovat "moniongelmaisuuden" käsittelyssä ja uudenlaisen 
asiakkaiston, uudella tavalla syrjäytyvien nuorten aikuisasiakkaiden yh
teydessä. 

Keskeinen ajatus oli, että räätälöivällä toiminnalla voitaisiin ehkä 
aukoa toistuvaan kuvioon ajautuneita ongelmanratkaisukehiä sekä torjua 
B-valtion täydentymistä. Räätälöinti edellyttää joustavien käytäntöjen
muodostamista vakiomuotoisten - ja syrjäyttävien - massatoimintojen
sijaan.

Sosiaalityö voisi tavoitella räätälöintiä muuttamalla omaa toimin
tatapaansa viranomaisverkostossa. Tämä olisi rakenteellista sosiaalityötä. 
Yritykset "liikuttaa" verkostoa räätälöinnin suuntaan ovat samalla keino 
tutkia viranomaisverkostoja. 

Näkökulma raportissani oli korostetusti viranomaiskeskeinen. Pohdin 
viranomaispuolen verkostoitumista ja siitä koituvia ongelmia. Raportin 
lopussa tavoittelin avausta myös kansalaisten sosiaalisten verkostojen 
tarkasteluun. Arvioin, että sosiaalityökeskustelu voisi hyötyä kahden 
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toimintajärjestelmän, sosiaalisten verkostojen ja viranomaisverkostojen 

kohtaamisen erittelystä. Tässä raportissa pohdin juuri tätä kysymystä. 
Tarkastelen rajasysteemejä, joita syntyy sosiaalisten verkostojen ja 

viranomaisverkostojen kosketuspintaan. 
Kuten edellisen raportinkin, tämän julkaisun tavoitteena on muo

dostaa peilejä. Luonnostelen käsitteitä, joilla sosiaalityöntekijät voivat 
tarkastella itseään yhteyksissään - löytääkseen muutostyölle kohteita. 
Edellisen raportin lukeminen helpottaa ehkä tämän lukemista. 

2. JOHDANTO TÄHÄN RAPORTTIIN

Viranomaisverkostoraportissa hahmottelin sosiaalityötä vaihto

suhteissaan. Viimesijaisia palveluja koululaitokselle, työvoimatoimelle 
jne. tarjoava sosiaalityö saa asiakkaita, informaatiota jne. 'toimintaym

päristöstään 'ja samalla se palveluja antaessaan ylläpitää näitä järjestel

miä.1 Muodostuu vastavuoroisia järjestelmiä, joita nimitin "noidankehik
si" ja kuvasin seuraavasti: 

yllöpitöö 

5051 AAL ITVÖ "TOIMINTA V MPÅR 15T Ö. 

ruokkii 
j 

Kuvio 1: Sosiaalityön noidankehä2 

Pienet nuolet kehän päissä viittaavat ristiriitoihin. Niin sosiaalityö kuin 
sen vaihtokumppanitkin ovat sisäisesti ristiriitaisia, ja siihen sisältyy 
toiminnan muuttamisen mahdollisuus. 

Käytin esimerkkinä koulua. Kun sosiaalityö - palveluna koululle - poistaa 
ongelmaoppilaan, se samalla antaa lisää elinvuosia koulun satavuotiaille toimintavoille. 
Idean noidankehään sain Klaus Holzkampin (1983) tavasta eritellä toimintakykyisyyttä. 

Hän toteaa, että toimija voi omalla toiminnallaan ylläpitää toimintansa rajoituksia. Tästä 
hän käyttää nimitystä rajoittunut toimintakykyisyys. Yleistyneestä toimintakykyisyydestä 
on kyse silloin, kun toimija muuttaa toimintansa ehdot. Molemmat toteutuvat ja 
muuttuvat aina sosiaalisessa kontekstissa. 
Holzkamp käsittelee myös (1986) eksplisiittisesti sosiaalityötä yhteydessä 
toimintakykyisyyteen. 
Sosiaalihuoltolaki velvoittaa sosiaalityöntekijät edistämään yksilöiden, perheiden ja 
yhteisöjen toimintakykyisyyttä. Miten asiakkaiden toimintakykyisyys ja 
sosiaalityöntekijöiden toimintakykyisyys ovat sidoksissa toisiinsa? Entä jos muodostuu 
"noidankehiä"? Silloin olisi tarkasteltava myös sosiaalityötä toimintana - ei vain 
asiakkaan ominaisuuksia. Palaan tähän loppuluvussa. 
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Tällä tavoin vaihdossa (vuorovaikutuksessa) syntyy uudentasoinen 

systeemi. Niinpä, jos eritellään sosiaalityötä, sen rajaaminen itsenäiseksi 
ilmiöksi voi olla harha. Hedelmällisempää on asettaa se vaihtosuhteisiin
sa, tutkia sitä osana niitä välitason systeemejä, joita se on mukana 
muodostamassa. 

Sosiaalityö on kuitenkin systeemi (vuorovaikutusjärjestelmä) itsekin. 
Se "koostuu" sosiaalityöntekijöiden, johdon, toimistotyöntekijöiden jne. 
vuorovaikutuksesta. Ilman tällaista toimijoiden toimintaahan sitä ei ole 
olemassa - eikä se ole vain yksittäisten toimijoiden toisistaan riippuma
tonta toimintaa. Samankaltaisia systeemejä ovat myös ne instanssit, joiden 
kanssa sosiaalityö on vaihdossa. Toisin sanoen, kun sosiaalityö-alasystee
mi ja esim. työvoimatoimen alasysteemi ovat vuorovaikutuksessa, muo
dostuu niiden keskinäistä vaihtoa toteuttava välitason systeemi. 

Kuviona asia näyttäisi tällaiselta: 

( 0-0 
\ cf

Esim. työvoi meitoi men 

0-0 systeemi

Sosi eieil i�steemi 

--------� 

Veii hdossei syntyvä 
uudentasoinen 

systeemi 

ö/ 

Kuvio 2. Kahden viranomaissysteemin muodostama uudentasoinen 

systeemi1 

Se, millaiseksi "peli" muodostuu vaihtoa toteuttavasssa välitason sys
teemissä, saa tuntuvasti aineksia siitä, millainen on "peli" kussakin sen 
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Idean vuorovaikutuksessa olevien systeemien muodostaman u udentasoisen systeemin 

tarkasteluun sain "Batesonin koulukunnan" systeemisistä jäsennyksistä, joita on 

kehitelty erityisesti perheterapian piirissä (Bateson 1972; kokoavasti Hoffman 1985; 

systeemiteoriaa yhteiskuntatieteissä pohtien Blauberg ym 1977). 

Bronfenbrenner (1979) "kerrostaa" systeemit mikrosysteemeihin(esim. yksilöt perheessä, 

työntekijät työyhteisössä), näiden muodostamiin mezzosysteemeihin (esim. perhe, 

viranomaisyksikkö), näiden muodostamiin exosysteemeihin (esim. perheen ja 

viranomaisyksikön muodostama järjestelmä) ja näiden muodostamiin 

makrosysteemeihin (exosysteemien yhdessä toisten exosysteemien muodostamat 

järjestelmät). 



alasysteemissä. Tarkasteluun tulee tällöin sekä sosiaalityön että vaikkapa 
työvoimatoimen "sisäinen peli" ja näiden keskinäinen "peli". Sisäinen 
vaikuttaa ulkoiseen ja päinvastoin. 

"Peleillä" on kuitenkin sisältönsä. Arne Raeithel 0983) arvostelee 
abstrakteja systeemiteorioita irtautumisesta kohteenmukaisesta tutkimuk
sesta. Hänen mielestään jokaisella toiminnan tasolla on tarkasteltava 

millaisia itseään uusintavia järjestelmiä muodostuu. Alemmat systeemita
sot toimivat ylempien välineinä. Systeeminen tarkastelu olisi näin ollen 
kytkettävä tulosten, tuotosten tarkasteluun. Abstraktista systeemien hah
mottelusta päästään Raeithelin mukaan kohteenmukaiseen tutkimuk

seen, kun eritellään millainen funktionaalisten systeemien muodostelma 
tuottaa tiettyjä tuloksia, saa aikaan vaikutuksia. 

Kun tarkastellaan sosiaalityötä vaihtosuhteissaan, kiinnekohdaksi käy 

ongelmanratkaisutoiminta. Sosiaalityön julkilausuttuna tehtävänä on 
(sosiaalihuoltolain mukaan) yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaali
sen turvallisuuden ja toimintakykyisyyden edistäminen. Mm. Heinonen 
(1984) on eritellyt sosiaalityön tehtäviä tarkemmin pohtien niiden kyt
keytymistä palkkatyöläisten sosiaalistamiseen, työvoimantarjonnan yllä
pitämiseen ja työvoiman ulkopuolella olevien huoltoon. Sosiaalityön 
tehtävät "kytkeytyvät" päälle asiontikysymysten yhteydessä.Toiminta 
aktivoituu joko asiakkaiden tai viranomaisten aloitteesta - tai molempien 
yhdistelmänä. Toiminta pyörii "ongelman" tai "ongelmien" ympärillä. 1 

Joko asiakkaat tarjoavat tiettyä asiaa palvelujärjestelmään tai viranomaiset 
ottavat tietyt asiat omasta aloitteestaan kohteekseen. Alkaa tulkintojen 
pyörre - ja "ongelman" uusi elämäntaival, verkostotaival.2 

Saadakseen aikaan tuotoksia, aikaansaannoksia, sosiaalityösysteemi 
on vaihdossa muihin kysymyksiin erikoistuneiden systeemien kanssa. 

Riippuen "ongelmasta" sosiaalivaltion välitasolla ( viranomaistasolla) 

kytkeytyy yhteen erilaisia "virta piirejä". Jos ratkotaan 25-vuotiaan Markon 
toimeentulo-, asumis- ja työurakysymyksiä, välitason virtapiirissä syttyy 

tietty yhdistelmä lamppuja (esim. sosiaalityö, asuntotoimi, työvoimatoi
mi). Jos ratkotaan 1950-luvulla syntyneiden huoltajien ja heidän päivähoi

to- ja kouluikäisten lastensa problematiikkaa, syttyy toinen yhdistelmä 
(jossa voi tietysti olla edellisen kanssa samoja elementtejä). Sosiaalivaltion 
välitaso tuikkii päivittäin hyvin erilaisia lamppuyhdistelmiä. Itse asiassa 

päivittäiset kytkennät ovat paljon joustavampia kuin organisaatio- ja 
instituutiorakenne. Tästä koituu ongelmia, joita jatkossa pohdin hieman 
lähemmin. 

Kansalainen lähestyy palvelujärjestelmää tai järjestelmä lähestyy kan

salaista. Syntyy kosketus, ongelmanratkaisutoiminta. Asiaan kytkeytyy 

Christiellä ja Bruunilla (1986) on hyvä sosiaalisen ongelman määritelmä: Sosiaalinen 

ongelma on se mikä nimetään sosiaaliseksi ongelmaksi. 
Edellisessä raportissani totesin, että usein puuttuu yhteinen ongelmanmäärittely - ja 

näin ongelman ratkaiseminen käy mahdottomaksi. Muodostuu kiihtyviä 
määrittelykilpailuja ja toistoon umpeutuvia ratkaisukehiä. 
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muitakin viranomaistahoja, syntyy moniasiakkuutta. Kansalaisella on 
oma -hänelle merkityksellinen - sosiaalinen verkostonsa (perhe, ystävät, 
vihamiehet tms.). Se liittyy tavalla tai toisella kyseisen asian tai ongelman 
ratkontaan. Edellä tarkasteltu viranomaistason systeemi on siis liitettävä 
sosiaalisten verkostojen tarkasteluun. Nimitän tätä viranomaissysteemin 
ja sosiaalisen verkoston yhdistelmää Raeitheliin nojautuen funktionaali

seksi systeemiksi. Se on siis "tehtävänmukainen", ongelmanratkontaan, 
asiointikysymysten ympärille muodostuva järjestelmä. 

Meneillään on jo aika monta "peliä": 
- sosiaalityön sisäinen
- (esim.) työvoimatoimen sisäinen
- asiakkaan sosiaalisen verkoston sisäinen

kaikkien edellä mainittujen keskinäinen.

Lisäyksenä kuvioon 2 tämä näyttäisi seuraavanlaiselta: 

Sosi 881 it ös steemi Esim. työvoi m8toi men 

0---0 ,....�� lo---o

0 f--_/ \ '--/ö/ 
�-ongelma? 

""\ / 

\ !

�( 

Y� 
0--0 

Asi 8kk88n s steemi 

Kuvio 3: Funktionaalinen systeemi 

systeemi 

Ne viranomaiset, jotka henkilökohtaisesti ovat tekemisissä toistensa 
kanssa yli sektorirajojen, muodostavat viranomaisverkoston. Yllä olevas

sa kaaviossa on yksinkertaisuuden vuoksi kuvattu vain kaksi viranomais
systeemiä (sosiaalityö ja työvoimatoimi). Jos sosiaalityöstä kytkeytyy 

ongelman käsittelyyn asiakastasolla sosiaalityöntekijä Kerttu ja työvoima
toimesta työvoimaneuvoja Reijo, he muodostavat esimerkkimme viran-
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omaisverkoston. (Tavallistahan on, että viranomaisverkostoon kuuluu 
useampiakin henkilöitä.) 

Pidän tärkeänä, että tarkasteluun tulee se konkreettinen henkilö
valikoima, joka kulloinkin asiaan kytkeytyy. 

Kuten tiedetään, julkishallinnon organisaatioissa on meneillään tava
ton henkilöstönvaihdos. Esim. sosiaalityöntekijöistä oli 31.12. 1987 vain 
noin kolmannes ollut toimessaan yli kaksi vuotta (Sosiaalihallitus 1988). 
Muuallakin tapahtuu vaihdoksia tiuhaan tahtiin. Tämän vaikutuksia 
työhön pitäisi päästä erittelemään, joten konkreettisen "henkilögallerian" 
pitää olla mukana analyysimallissa. 1 Konkreettisten henkilöiden tarkaste
lu avaa mahdollisuuden myös sukupuoleen liittyvän problematiikan 
pohdintaan. 

Sosiaalisen verkoston (asiakkaan systeemin) puolelta joku tai jotkut 
asioivat mainituissa instansseissa. Tästä "asiointipinnasta" muodostuu 
sosiaalivaltion ja sosiaalisen verkoston rajasysteemi. Havaintoesimerkki 
voisi olla (1) 25-vuotias, äitinsä kodissa asuva, työtön Marko, (2) sosiaa
livirastolla poikansa asioissa asioiva Markon äiti Hilkka, (3) sosiaalityön
tekijä Kerttu, ja ( 4) työvoimaneuvoja Reijo. He muodostavat rajasystee
min, jossa sosiaalivaltio ja sosiaalinen verkosto kohtaavat. 

Yritän seuraavassa edetä kohti tällaisten systeemien tarkastelua. 

3. MATKALLA MAKROSTA MIKROON

Yritän asettaa rajasysteemit laajempaan yhteyteensä. Edellä jo totesin, että 
rajasysteemit muodostuvat sosiaalivaltion organisaatioiden ja sosiaalisten 
verkostojen kosketuspintaan, funktionaalisten systeemien "sisään". Teen 
yrityksen paikantaa nämä funktionaaliset systeemit. Koetan kulkea makrosta 
mikroon, laajemmista yhteyksistä tarkennuksiin. Yritän siis ikään kuin 
fokusoida objektiiviani ilmakuvasta vaihe vaiheelta kohti pienenä pistee
nä näkyvän henkilö1yhmän tarkastelua. 

Ylin tarkastelutaso (jonka saan ilman kuolettavaa happivajausta il
makuvaani) on markkinoiden, yhteisöjen ja valtion muodostama mak

rosysteemi. Habermas (1981) toteaa kapitalistisen talouden ja valtion 
kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän osasysteemeiksi, jotka irtautuvat 
kansalaisten elämismaailmasta. Käytän em. jaottelua ideapohjana. Kapi
talistisen talouden yksinkertaistan markkinoiksi (tuotanto, vaihto, kulu
tus), elämismaailman pelkistän yhteisöiksi (arjen järjestelmät), valtiolla 
tarkoitan nimenomaan hyvinvointivaltiota, sosiaalivaltiota. 

Rajasysteemin etsintä paikantuu allaolevan kuvion akselille 3: valtion 
ja yhteisöjen suhteisiin (Habermasin termein "systeemin" ja "elämismaail
man" vaihtoon): 

Taitaa muuten olla niin, että viranomaisverkostojen ja sosiaalisten verkostojen 

kosketuspinnassa on "vastakkain" alati vaihtuva työntekijäkunta ja sangen pysyvä 

asiakkaisto. Joskus välittyy fantasia päinvastaisesta: pysyvät työntekijät ja vaihtuva 

asiakkaisto. 
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Kuvio 4: Markkinoiden, yhteisöjen ja valtion muodostama 

makrosysteemi1 

Markkinat <-> valtio 

Stjernön (1986) mukaan kapitalistisen valtion sosiaalipolitiikalla on rat
kaistavanaan kahtalainen tehtävä: yhtäältä on tuettava pääoman kasautu
mista, toisaalta on ylläpidettävä yhteiskuntarauhaa. Kasautumisen ja 
legitimaation tehtävä on ristiriitainen. Lyhyen tähtäimen kasautumisetujen 
toteuttaminen - "kovan riiston politiikka" - saattaa uhata pitkän tähtäimen 
kasautumisetuja, yhteiskunnan vakautta. Legitimoiva "runsaskätisyys" 
taas saattaa uhata lyhyen tähtäimen kasautumisetuja. 2 

Kosonen (1987) pitää sosiaalivaltiota sosiaalisena innovaationa kasau
tumis/legitimaatio -ongelman ratkaisemiseksi. 

Suomalaisen sosiaalivaltion (hyvinvointivaltion) synty liittyy toiseen 
maailmansotaan ja sen aikana tiivistyneeseen valtiointerventionismiin. 
Valtio tunkeutui sääntelykeinoineen markkinoiden toimintaan - maail
mansotaa edeltänyttä aikaa huomattavasti voimaperäisemmin. Sosiaali
valtion perusrakenteet muodostettiin jo sodan aikana. (Eräsaari 1978.) 
1960-luvulta, Suomen markkina-avauksen suuntautuessa voimakkaasti 
kansainvälisille kentille, sosiaalipolitiikka pyrittiin kytkemään talouspoli
tiikkaan - yhtenäiseksi yhteiskuntapolitiikaksi; turvaamaan työvoiman ja 
kulutuskykyisyyden uusintaminen - ja näin edistämään kansainvälistä 
kilpailukykyä. (Karisto ym. 1985, Kuusi 1963.) Sosiaalivaltion kattavuus 
saavutti sosiaaliturvajärjestelmän osalta pohjoismaisen tason 1970-luvun 
lopulla ja palvelujärjestelmin laajuuden osalta 1980-luvun alussa. 1980-
luvun lopulla sosiaalivaltion ekspansio tuli rajoilleen. (Kosonen 1987.) 
Tällä hetkellä ajankohtainen uudelleenmäärittely liittyy "thatcherismin" ja 
"hyvinvointivaltionismin" rajankäyntiin - kansainvälisen kilpailukyvyn 
tukemisen ja hyvinvointivaltion laajuuden/purkamisen dilemmaan (vrt. 

1 Valtio sääntelee myös pääoma1yhmittymien keskenään ristiriitaisia kasautumisetuja 
(Blom 1983) 

2 Kuvion pohjana on Eräsaaren (1984, 222) esittämä mallinnus sosiaalivaltion interventiosta 
(ks. myös Eräsaari 1987, 53 ja Abrahamson 1989, 164). 
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Kosonen emt. ja Ylikangas 1986). Suuntautuminen yhdentyvään Euroop
paan aktivoi kysymystä. 

Kososen (1987,119-120) mukaan sekä tuotannon että kulutuksen alalla 
on tapahtumassa eriytymistä. Kasaantuminen edellyttää, että tuotannolla 
on käytettävissään tervettä ja koulutettua työvoimaa (jonka ylläpitämiseen 
palvelujärjestelmät liittyvät). Markkinat edellyttävät myös kulutuskykyi
syyttä (jonka ylläpitämiseen tulonsiirrot liittyvät). Eriytymiskehitys on 
sellaista, että keskitytään yhä enemmän kysytyimmän työvoiman tuotta
miseen ja ylläpitämiseen ja kulutuskykyisimmän kuluttajaväestön ylläpi
tämiseen. Markkina ydin erottuu marginaalista. Kutsun työhön ja urakehi
tykseen ja "kulutusjuhlaan" saavat vain "valiot". 

Markkinat-valtio-akselilla (1) ääripäät ovat rajoittamaton markkinoi
den toiminta ja sääntelytalous. Välimaastossa ovat markkinoita eriytyvästi 
ruokkivat valtion toimet - yhtäältä markkinaytimen ruokintaan keskittyvä 
"A-valtio" ja marginaalin ylläpitämiseen keskittyvä "B-valtio". 

Markkinat <-> yhteisöt 

Markkinoiden ja yhteisöjen ajankohtainen suhde (2) liittyy "läpikapitali
soitumisen" aiheuttamaan yhteisöjen murrokseen. (Vrt. Hirsch 1985). 
Traditionaalisten sosiaalistumismuotojen sekä sosiaalisen tuen ja kontrol
lin rakenteiden sijaan astuu yhä enemmän yhteisöllisistä siteistä - ja 
samalla tuesta - irrotettu palkkatyöläis-kuluttaja. Talonpoikaiset ja am
mattikuntalaiset sidokset murenevat. Myös teollistumisen ensimmäisen 
vaiheen työläisyhdyskunnat hajoavat. (Vrt. Lehtonen 1988.) Yhteiskun
nan modernisoitumisen toinen aalto -"jälkiteollisen yhteiskunnan" muo
dostuminen - tuottaa paradoksaalista kehitystä. Kun ensimmäinen aalto 
(teollistuminen) kokosi palkkatyöläisiä elämänkohtaloita yhdenmukais
taviin rakenteisiin, toinen aalto tuottaa kasvavaa eriytymistä, palkkatyö
läisten yksilöllistymistä. Tätä eivät kuitenkaan saa aikaan yksin markkinat, 
sillä palkkatyöläistyminen on hyvinvointivaltiollisesti tuettua. Kasvava 
keskinäinen kilpailu, koulutus, uraliikkuvuus jne. murentaa traditionaa
listen yhteisöjen (suvun, vanhan perheen, perinteisten työyhteisöjen jne.) 
merkitystä. (Beck 1986.) 

Markkinat-yhteisöt-akselin ääripäät ovat "yhteisöttömät" yksilöt ja 
traditionaaliset yhteisöt. Välimaastossa muotoutuu "post-traditionaalisia" 
yhteisöjä. (Vrt. Noro 1989, Eräsaari 1989a.) 1 

Voi olla, että "post-traditionaalisuuteen" liittyy myös palvelujen käyttö kuluttajina. 

"Asiakas" ei vältämättä mitenkään erityisesti miellä "kuuluvansa" jonkin instanssin 

toimintapiiriin. Hän vain yksinkertaisesti asioi siellä täällä ja kuluttaa palveluja. 

Palveluorganisaatiosta päin tarkasteltuna palvelun käyttäjän asiointi saatetaan mieltää 

keskeisemmäksi tapahtumaksi hänen elämässään kuin millaisena hän sitä konsanaan 

pitää. Traditionaaliseen palveluun liittyy mielikuva "kerhon jäsenyydestä": palvelun 

käyttäjä ikäänkuin anoo ja saa jäsenkortin kerhon jäsenyyteen - jos hyväksyy sen 

säännöt. Post-traditionaalista palvelua taas olisi ehkä laaja valikoima palveluja kuluttajien 

poimittaviksi - jos huvittaa tai tarve vaatii. 
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Valtio <-> yhteisöt 

Mitä enemmän vaihtosuhteiden laajeneminen (iäpikapitalisoituminen) 
murentaa traditionaalisia sosiaalistamisen, sosiaalisen tuen ja kontrollin 
muotoja, sitä enemmän tarvitaan niiden yhteiskunnallisesti tuotettuja 
muotoja. Näiden muodostaminen taas syö "luonnonmukaisia", yhteisöl
lisiä sosiaalistumisperustoja ja jouduttaa yhteiskunnallisesti tuotettujen 
väliintulojen tarvetta. (Vrt. Blanke ja Sachsse 1978 ja 1987.) 

Valtion ja yhteisöjen suhde (3) muodostuu julkishallinnollisten instans
sien ja sosiaalisten verkostojen kosketuspinnoista. Niissä valtio kohtaa 
kansalaiset ja heidän yhteisönsä. 

Ääripäinä ovat "läpivaltiollistunut" (ja ammatillistunut) yhteisöihin tun
keutuminen yhdessä ääripäässä ja yhteisöelämään pohjautuva sosiaalis
taminen, sosiaalinen tuki ja kontrolli toisessa päässä. 

Välimaastossa ovat mm. hyvinvointivaltion yritykset aktivoida kansa
laisyhteiskuntaa sosiaalistamiseen, tukeen ja kontrolliin (vrt. R. Eräsaari 
1985b). Mitä enemmän markkinoiden kehitys ja hyvinvointivaltiollinen 
tukijärjestelmä rapauttaa traditionaalisia yhteisöjä, sitä vähemmän valtiol
la on mistä mobilisoida yhteisöllisiä resursseja - ainakaan perinteisin yh
teisömielikuvin. 

Tästä "välimaastosta" löydämme rajasysteemit. 

4. TARKENNUS VÄLIMAASTOON: INSTITUUTIOT JA SEKTORIT

Suomi teollistui "varsinaisesti" vasta toisen maailmansodan jälkeen, 
kiihdyttäen jopa maailmanennätysvauhtiin 1960- ja 70-lukujen taitteessa. 
Myös suomalainen sosiaalivaltio rakentui pikavauhtia. Toisessa maail
mansodassa hahmottuivat perusrakenteet, "kolmen suuren" (puolueen) 
hallitsemalla jälleenrakennuskaudella toteutettiin sarja hyvinvointivaltiol
lisia reformeja, ja 1960-luvulta hyvinvointivaltionismi kytkeytyi kansain
välisen kilpailukyvin kohentamiseen. (Karisto ym 1985, Eräsaari 1978.) 
Sosiaalivaltiollinen palkkatyöläisyyden tukirakennelma saavutti pohjois
maisen laajuuden 1980-luvun alussa (Kosonen 1987). 

Muotoutuivat koulutuspolitiikan, työvoimapolitiikan, eläkepolitiikan, 
terveyspolitiikan, sosiaalipolitiikan jne. koneistot - ja ne sektoroituivat 
myös sisäisesti. 

Se tapa, jolla sosiaalivaltio rakentui, noudatti kattavien massapalvelui
den tuottamisen periaatetta. Työnjako eri sektoreiden välillä muotoutui 
"toimialakeskeiseksi", sektoreiden sisällä taas tehtävä- tai oirekeskeiseksi. 
(Vrt. Cousins 1987, Julkunen 1987.) 

Tällainen tuotantotapa on rationalisoitua tuotantoa (Taikka 1984). Se 
oli rationaali vastaus nopeasti kasvaneeseen palkkatyöläisyyden tukemi
sen tarpeeseen, järkiperäinen tapa ratkoa järjestelmän toimivuuden ja 

taloudellisuuden ristiriitoja. Toimivuutta haettiin erikoistumisesta, talou
dellisuutta sijoituksia vaativien kohteiden keskittämisestä ja asiakasvirto-
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jen nopeuttamisesta. (Vrt. käsityömäinen tuotanto: yksittäiset "vanhan 
ajan ammattilaiset" - esim. kunnanlääkärit - ratkomassa asioita vastaan
ottopisteissään, yleiskoulutukseen ja kokemustietoonsa nojaten.)1 

Näin muodostui sosiaalivaltion instituutiorakenne. Jo ennen toista 
maailmansotaa muodostunut instituutiorakenne (koululaitos, ter
veydenhuollon rakenteet, sosiaalihuolto, työvoimatoimi jne.) täydentyi ja 
muuntui (peruskoululaitos, te1veyskeskusjärjestelmä, työvoimatoimistot 

jne.) ja kokonaan uusia instituutioita muodostettiin (esim. terapiaorientoi
tuneet erityistoimipisteet, avopalvelurakenne). 

Instituutiorakenteen "sisällä" toimivat erikoistuneet sektorit, joilla on 
kullakin oma, sektoroitunut hallinnointi- ja rahoitusrakenteensa (omat 
ministeriönsä, keskusvirastonsa, kunnalliset lautakuntansa, budjettimo
menttinsa jne.). Sektoreiden "sisällä" on taas tietty organisaatiorakenne, 
jossa kullakin virastolla, laitoksella jne. on omat johtamisjärjestelmänsä, 
valtuutuksensa, budjettiosuutensa jne. Ja kussakin virastossa on sisäinen 

työnjako, jota säädellään mm. toimenkuvin. Tämä sisäkkäisyys voidaan 
kuvata seuraavasti: 

4 1 nst Huut 1 orokenne= ·pol H 11 kot ·

3 
Sekton rakenne= 

·to1m1olot·

2 

foo Xoo] 
Organisaatio-

rakenne= ·virastot· 

G)Q loo , 

\ - - -

T ehtavar akenne- to1menkuv at 
-

Kuvio 5: Instituutiorakenne 

' 

-' 

Nyt (80-90-luvulla), palveluiden massatuotannon kääntäessä esiin irrationaaleja 

piirteitään, haaveillaan myös paluusta "vanhoihin hyviin aikoihin". Esim. 

sosiaalityöntekijän pitäisi erikoistumisen sijasta tulla kokonaisvaltaiseksi väestövastaajaksi. 

Ajankohtainen dilemma lienee: miten turvata kokonaisvaltaisuus ja tuntuma arkeen 

menettämättä spesialistien asiantuntemusta. Tällainen voi löytyä pikemminkin tiimeistä 

kuin Leonardo da Vincin paluusta. (Tuskin kuitenkaan yksinkertaisesti vain lyöttämällä 

spesialistit yhteen.) 
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Numeroidussa järjestyksessä tämä tarkoittaisi (sosiaalityötä esimerkki
nä käyttäen): (1) sosiaalityöntekijä toimii toimivaltansa/toimenkuvansa 
pohjalta esim. sosiaalivirastossa (2), joka taas on osa sosiaalitoimen 
sektoria (3). Sosiaalitoimen sektorin toiminta liittyy suoraan sosiaalipoli
tiikkaan ja kytkentöjensä kautta mm. työvoimapolitiikkaan, perhepoli
tiikkaan jne, sekä näiden "politiikkojen" muodostamaan instituutioraken
teeseen ( 4). 

Sektorirakenne ja sen sisäinen organisaatiorakenne on jäykempi kuin 
päivittäisessä toiminnassa muodostuvat funktionaaliset systeemit. Siinä 
missä sektorit ja organisaatiot näyttäytyvät erillisinä, ne kytkeytyvät 
tehtävä- tai ongelmakeskeisesti päivittäin virasto- ja sektorirajat ylittävinä 
käytäntöinä. (Vrt. "sosiaalivaltion tuhannet virtapiirit".) Erilaiset mandaatit 
velvoittavat ja sallivat erilaiset käytännöt. Yhden mandaattiin saattaa 
kuulua vapaaehtoisuuteen pohjautuva tuki, toisen pakkotoimiakin käyt
tävä kontrolli (ja sosiaalityöhön molemmat). "Toimintapolitiikat" vaihte
levat sektoreittain. Yhdessä sektorissa (julkilausuttuna tai lausumattoma
na) periaatteena saattaa olla keskittyminen häiriöttömään "normaalikan
salaisten" palvelemiseen, toisessa taas "häiritsevien normalisointi". Toi
mintapolitiikat vaihtelevat ajasta aikaan myös sektoreiden ja organisaatio
iden sisällä. Yhdessä vaiheessa saattaa periaatteena olla esim. lasten 
juurruttaminen sijoituskoteihinsa huostaanottotapauksissa, toisessa vai
heessa se saattaa kääntyä sijoitusten väliaikaisuuteen ja biologisten 
vanhempien tiiviimpään mukaankytkemiseen. 

Erot, ristiriidat ja vaihdokset "toimintapolitiikoissa" ovat asiakkaille 
usein hyvin hämmentäviä ja muutokset tulevat usein selittämättöminä 
(vrt. Imber-Black 1988). 

Funktionaalisissa systeemeissä yhdistyvät sekä toimintapolitiikat 
("ylhäältä tulevat" velvoitukset) että ongelman ainutkertaisuudet. Kansa
lainen asioi virastossa X, tarjoten käsittelyyn tiettyä kysymystä. Virasto X 
määrittää ongelmaa ja omaa tehtäväänsä toimintapolitiikkansa pohjalta 
(toimenkuvista, resursseista jne. käsin). Asian ratkonta kytee kuvaan 
mukaan myös viraston Y. Sielläkin on oma toiminta politiikkansa, joka voi 
olla toinen kuin virastolla X. Alkaa ongelman verkostoelämä, jossa 
"alkuperäinen" ongelma muotoutuu myös sektorirakenteesta käsin.1 

Jos siis tarkastellaan sosiaalityötä, olisi kuvaan otettava myös sosi
aalihuollon sektori laajemmin, "toimintapolitiikkoineen". Mutta koska 
yhteisasiakkuuksien kautta sosiaalityö kytkeytyy muidenkin viranomais
ten toimintaan, olisi tarkasteltava sitäkin systeemitasoa, joka muodostuu 
eri sektoreiden yhteistyöstä. Esim. uusi työllisyyslaki velvoittaa työvoima
toimen työllistämään tietyn työttömyysrajan ylittäneet työnhakijat, kysy-
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Matthies (1983) puhuu tarpeiden uudelleentulkinnasta: asiakkaan tarpeet muokataan 

instituution keinovaraston mukaisiksi. Muuan sosiaalijohtaja puki tämän itseironisiin 

sanoihin, esittäen karikatyyrin sosiaalivirastosta: Sosiaalityöntekijä toteaa asiakkaalle: 

Ei mulla nyt ole sulle asuntoa järjestää, mutta ei sulla olis perheongelmaa? 



myksessä on siis työvoimasektorin toimintapolitiikka. Tätä toteuttaakseen 
työvoimatoimiston on oltava yhteydessä sekä sektorinsa muihin organi
saatioihin että sektorirajan yli mm. sosiaalitoimeen. Alkaa työvoimasekto

rin ja sosiaalihuoltosektorin yhteispeli.' 
Systeemisiä pelejä on meneillään monella tasolla: 

sosiaalityön tasolla sosiaalivirastossa 

sosiaalityön, kotipalvelun ja päivähoidon kesken sosiaalitoimen sek

torissa 
sosiaalityön (sekä joidenkin em. "sektorikumppaneiclen") ja muiden 
sektoreiden viranomaisten kesken. 

Erilaiset pelit kytkevät vaihtelevin tavoin mukaan "toteutusportaan" ja 
johtoportaan. Työntekijät voivat huomata taistelevansa kenraaleiden 
taistelua - ja kenraalit kentän otteluita. 

Organisaatiotason piirtely sisäkkäisiin laatikoihin on tietysti muodol
lista. Se voi kuitenkin auttaa hahmottelemaan systeemitasoja. 

Kutsun virastosystee11iiksi sitä pelin (vuorovaikutuksen) tasoa, joka 
toteutuu hallinnollisesti samaan virastoon tai laitokseen kuuluvassa 
organisaatioyksikössä. (Hienojakoisempi tarkastelu veisi osastosystee

meihin jne.) Hallinnollinen kriteeri on mielestäni tarpeellinen, jotta 

päästään tarkastelemaan myös esimies-alaissuhteita ja niissä muodostu
via "pelejä". 

Sektorisysteemiksi kutsun sitä pelin ( vuorovaikutuksen) tasoa, joka 
toteutuu hallinnollisesti samaan toimialaan kuuluvassa piirissä. Tällä 
tasolla päästään tarkastelemaan porrastetumpaa johtamisjärjestelmää sekä 
vertikaalisia (esimies järjestelmä - alaisjärjestelmä) ja horisontaalisia ( vi
rasto - virasto) suhteita. 

Kahden tai useamman sektorin yhdistelmänä muodostuu instituu

tiosysteemi. Kytkennät systeemin sisällä (sektoreiden välillä ) voivat olla 

löyhiä tai tiiviitä ja niitä on hallintohierarkian eri tasoilla. Esimerkiksi 
sosiaalisektorin, teknisen sektorin ja asuntosektorin muodostama insti

tuutiosysteemi voi kunnallisella tasolla toimia hyvinkin etäisin kontaktein. 
Sosiaalitoimesta saatetaan esittää toiveita pääsystä "rakenteelliseen vai
kuttamiseen", mutta päästä vain antamaan lausuntoja (vieläpä liian myö

hään). Jos syntyy hanke, jossa vaikkapa ongelmalliseksi muodostunut 
vuokratalokeskittymä yritetään saneerata ja aktivoida "toimivaksi yhdys

kunnaksi", instituutiosysteemin sisäiset (sektoreiden väliset) kytkennät 
tiivistyvät ja muuntuvat - ehkä hallinnosta toteutusportaaseen saakka.2 

Kytkennät eri systeemin välillä muodostuvat sisältöjen mukaan. Ne 

' - ja voi olla että työvoimatoimella on "näytön paikka". Sen on suoritteita saadakseen

työllistettävä silloinkin, kun asiakas ei ole tästä yhtä innokas, ja sosiaalihuoltokin 

saattaa pohtia elämäntapavalintojen vaihtoehtoja. 
2 "Kunnallinen sosiaalipolitiikka" voitaisiin siis mieltää kunnallisten sektoreiden 

muodostaman instituutiorakenteen muuttamiseksi. 
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muodostuvat, kun ollaan tekemässä jotain, tuottamassa tuotoksia. 1 Edellä 
nimitin (Raeitheliin nojautuen) tällaisia tehtävän, ongelmanratkaisun toi
siinsa kytkemiä systeemejä funktionaalisiksi systeemeiksi; järjestelmiksi, 

jotka toimivat ylempien tasojen välineinä. Esimerkiksi Markon tapaukses
sa (ks. luku 2) funktionaalinen systeemi koostuu sosiaalitoimiston ja 
työvoimatoimiston kytkeytymisestä Markan sosiaaliseen verkostoon jonkun 

"ongelman" ratkomiseksi. Tämä systeemi toimii sosiaalipolitiikan ja 
työvoimapolitiikan välineenä. Siinä yritetään toteuttaa sosiaalipolitiikkaa 
ja työvoimapolitiikkaa. 

Kehitelmä kuviosta 3 on seuraavanlainen. Siinä sosiaalitoimiston 
sosiaalityö ja työvoimatoimiston työvoimaneuvonta on liitetty sektoriyh
teyksiinsä. 
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Kuvio 6· Instituutiosysteemi ja sektorisysteemit sen osana 
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Tummenetut "pallot" mallissa ovat tapausesimerkissämme Marko, 
sosiaalityöntekijä ja työvoimaneuvoja. 

Instituutioiden ja sektoreiden "toimintapolitiikkojen" hahmottelu voi 
auttaa mikrotilanteiden (esim. asiakastilanteiden) tutkijaa absolutisoimasta 
asiakassuhteen ilmiöitä. Havainnoituun asiakastyötilanteeseen vaikutta

vat siis tietyt "ylemmätkin" pelit. Mutta niidenkin absolutisoiminen olisi 

yksipuolista. Heinonen (1984) on lähellä Raeithelin ajatusta alasystee
meistä ylempien välineinä eritellessään sosiaalityötä sosiaalivaltion mik
rostruktuurin menetelmänä. Mutta hän tulee vakuuttavan erittelynsä 

- vaikkapa näennäistuotoksiakin. Niilläkin on funktionsa.
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ohella olettaneeksi yksisuuntaisen suhteen: sen, että sosiaalivaltion funk
tiot toteutuvat mutkattomasti "alatasolle vietyinä" . 1 

Giddens (1988 a, 161) toteaa "sosiologian uusissa metodisäännöis
sään", että tutkittaessa toimijoiden toimintaa, tulisi eritellä kuinka toimin

ta konstituoi rakenteet ja - vastavuoroisesti - kuinka rakenteet konstitu
oivat toimintaa. 

Sosiaalityön analyysissa tämä tarkoittaisi, että tarkastellaan miten 
yhtäältä sosiaalityön "reunaehdot" (mm. sektorin toimintapolitiikat) 
muokkaavat sosiaalityötoimintaa ja toisaalta - vastavuoroisesti - miten 
sosiaalityöntekijät toiminnallaan ylläpitävät ja muokkaavat toimintapoli
tiikkaa.2 

Ennen kuin menen tarkemmin sosiaalityössä muodostuvien verkosto
jen erittelyyn, teen kahden luvun mittaisen ekskurssin palkkatyöläisyy
teen. Muutoin tarkastelu olisi "tyhjän päällä" - organisaatioiden erillisessä 
maailmassa. Sosiaalityön voidaan ymmärtää muodostuneen erääksi palk
katyöläistymisen tukirakenteeksi - ja sen kehitystä voidaan myös tarkas
tella tästä näkökulmasta. 

Pohdin palkkatyöläisyyttä epävarmana uusintamisperustana ja ristirii
taisena sosiaalistumisperustana sekä eräitä palkkatyöläistymiskehityksen 
liittymäkohtia yhteisökehitykseen. 

5. FUNKTIONAALISTEN SYSTEEMIEN "SYNTYPERUSTA"

Palkkatyöläisyys ei ole tärkeä tarkastelun kiintopiste määrällisen yleisyy
tensä vuoksi, vaan ongelmallisuutensa vuoksi. Tätä ongelmallisuutta 
"ratkottaessa" syntyy sosiaalivaltion funktionaalisia systeemejä. 

Palkkatyöläisyyttä voidaan lähestyä (1) erikoisen epävarmana uusin
tamisperustana ja (2) ristiriitaisena sosiaalistumisperustana. Molempia 
tarkasteltaessa tulee esiin kiinnostavia verkostoitumisilmiöitä. 

Palkkatyö: erikoisen epävarma uusintamisperusta 

Simo Ahon (1987, 73) mukaan palkkatyö on "historiallisesti katsoen 
erikoisen epävarma työvoiman uusintamisen ja toimeentulon perusta". 
Traditionaalisen sektorin - talonpoikaistuotannon - mureneminen kaven-

Heinonen (mt, 128) tulee jopa menneeksi niin pitkälle, että toteaa sosiaalityöntekijöiden 

saavan asiakassuhteessa tahtonsa läpi, ja että tämä tahto on "protestanttiseen työetiikkaan" 

kasvattaminen. Tässä oletetaan, että on olemassa (a) yksi sosiaalityöntekijöiden tahto, 

(b) joka on sama kuin sosiaalivaltion "funktiot", ja joka (c) saadaan asiakassuhteessa

läpi.

Giddens 0988 b, 289-290) toteaa, että toimintaa rajoittavien tekijöiden tarkastelu on

tärkeätä, mutta samalla on vaarana "objektivistinen harha". Hänen mielestään rakenteet

uusinnetaan toiminnassa. Niiden rajoittavat ominaisuudet tulevat todeksi vain, kun

ihmiset toiminnallaan toteuttavat rakenteiden rajoittavat ominaisuudet. Objektivismia

olisi nähdä vain rakenteet - ja unohtaa niitä uusintava (ja hyväksikäyttävä) toiminta.

Subjektivismia taas olisi nähdä vain toimijoiden tavoitteenmukainen toiminta - ja

unohtaa rakenne-ehdot.
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taa palkkatyön ulkopuolelle joutuvien mahdollisuuksia tulla toimeen 
muun kuin sosiaaliturvan varassa. Palkkatyön yleistyminen puolestaan -

etenkin naisten siirtyminen palkkatyöhön - on ratkaisevasti vähentänyt 
mahdollisuutta huollattaa palkkatyön ulkopuolelle jääviä perheiden ja 
yhteisöjen parissa (Kosonen 1987). 

Palkkatyö on siis erityisen epävarma uusintamisperusta sen ulkopuo
lelle joutuville. Mutta epävarma se on niillekin, jotka työsuhteisiin 
pääsevät. Kun Suomesta tuli "moderni teollisuusyhteiskunta", siitä tuli 
samalla nykyaikainen työttömyysyhteiskunta. 

Kalelan (1989, 200-201) mukaan riski joutua työttömäksi 1980-luvulla 
ei ole suurentunut 1970-luvun alkupuoliskoon verrattuna, mutta mahdol
lisuus työllistyä nopeasti uudelleen on suuresti heikentynyt. Työpaikkoja 

on enemmän kuin koskaan, mutta vielä enemmän on niistä kilpailijoita -
joista yhä useammat ovat naisia. Katajamäkeen (1985) viitaten hän toteaa, 
ettei 1980-luvun Suomessa ole yhtä työttömyysongelmaa, vaan kaksi. 
Kehitysalueiden perinteinen "syvä työttömyys" on vakituisten työpaikko
jen puutetta. Suurimpien kaupunkien "uustyöttömyydelle" on ominaista, 
etteivät työvoiman kysyntä ja tarjonta laadullisesti kohtaa toisiaan. Vii

meksimainituissa on yhtäaikainen työttömyys ja työvoimapula. 
Työttömyys ja sosiaalihuolto ovat läheisiä seuralaisia. Huoltoavun ja 

toimeentulotuen käyrät ovat näihin päiviin saakka seuranneet tiiviisti 

työttömyyskäyriä (Asikainen 1974, Raunio 1983 ja 1984). Työttömyystur
van vajaavuuksien vuoksi ihmiset joutuvat edelleenkin turvautumaan 
työttömyyden kohdatessa myös sosiaalihuoltoon. Tästä muodostuu ver
kostoitumisen perinteinen muoto: päällekkäisasiointi, "kahdella luukulla 
käynti". 

Kytkennät työvoimatoimen ja sosiaalihuollon välillä todennäköisesti 

tiivistyvät - ja muuttuvat laadullisesti. Muodostumassa on jo verkostoitu
misen uusi muoto, yhteisasiakkuus. Kalela (mt., 202) ennakoi kehitystä 

työvoimatoimistojen näkökulmasta: 
"Muodonmuutoksen läpikäynyt ja ilmeisen pysyvästi korkealle tasolle 

vakiintunut työttömyys sekä työmarkkinoiden rakenteen muutokset ovat 
antaneet työvoimatoimistojen tehtävänkuvalle uuden sisällön. Siinä ko
rostuu paljon aikaa vaativien toimenpidekokonaisuuksien tuottaminen". 
(Kursivointi EA:n.) 

Hän toteaa, että pitkäaikaistyöttömiäkin voidaan välittää työhön jopa 

suoraan avoimille työmarkkinoille ilman työllistämistukia. "Tämä edellyt
tää kuitenkin huolellisesti valmisteltuja työhönosoituksia, tilanteen seu
rantaa, pitkäaikaistyöttömän elämäntilanteen tarkkaa tuntemusta ja uskoa 

pitkäaikaistyöttömän mahdollisuuksiin. Ilmeistä on, että tämänkaltainen 
asetelma on lähitulevaisuudessa todellisuutta monen muunkin työnhaki

jan kuin pitkäaikaistyöttömän kohdalla. Samaan aikaan kun ATK vähen
tää perinteiseen työpaikkoja koskevaan tiedottamiseen liittyviä tehtäviä, 

korostuu 'räätälintyönä' toteutettu työhön ja/tai koulutukseen ohjaus." 
(kursivointi EA:n). 
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Sosiaalihuollon ja työvoimatoimen tuleva kytkeytyminen ei välttämättä 

tapahdu vain perinteisesti, siten, että sosiaalihuolto kompensoi riittämät
tömiä työttömyyskorvauksia. Pikemminkin se on viranomaistyön yhteen

kietoutumista yhteisasiakkuuden kautta. 

(Tätä kytkentää ei poista esim. perusturvan maksaminen Kansaneläke
laitoksesta.) 

Kalela kuvaa työttömyyttä varsin pysyväksi. On kuitenkin esitetty myös 

ennakointeja työvoimapulasta 90-luvulla.2 Kun 80-luvulla yritettiin saada 

työvoima kiinnostumaan varhaiseläkkeistä jne., jotta työpaikkoja vapau
tuisi, on pulma nyt kääntymässä päinvastaiseksi: kuinka saada ikääntyvät

kin pysymään työssä. Mikäli työvoimapula tulee, kasvaa huoli kuntoutuk

sesta, yksilöllisistä koulutusurista ym. keinoista, joilla olemassaoleva ja 
potentiaalinen työvoima saadaan mobilisoitua. Tämä tuskin poistaa 

verkostoitumista - se vain muuntaa sitä. Kun sosiaalityön on viime 

vuosina odotettu varastoivat ylimääräistä työvoimaa asiakkuussuhteisiin

sa, sen ehkä vastaisuudessa odotetaan saavan asiakkaistostaan työvoima

reservejä markkinoille. Sitähän se tuskin saa yksin aikaan. 

Palkkatyöläisyys: ristiriitainen sosiaalistumisperusta 

Oman työvoiman myyntiin sosiaalistuminen ei ole itsestäänselvyys. Se ei 

myöskään ole "kertaluonteinen tehtävä" joka kuuluisi vain teollistumisen 
varhaisvaiheisiin: "Tarkasteltaessa sosiaalistumista kapitalistisen tuotan

totavan toimintavaatimuksiin nähdään, että työvoiman kapitalismiadek
vaattisuus, työmotivaatio ja kuuliaisuus ovat jatkuvia, aina uudelleen 

ratkaisuaan vaativia ongelmia" (Luokkaprojekti 1984, 29). 

Robert Arnkil (1989, 4) kuvaa työvoimatoimistojen olevan eräänlaisessa 

'kaksoissidostilanteessa': Yhtäältä pitäisi kehittää nopeita ja joustavia palveluja sellaisille 

työnhakijoille, joista on pulaa työmarkkinoilla (ja joita ei nyt riittävästi tavoiteta). 

Toisaalta pitäisi kehittää paneutuvaa työtä pitkäaikaistyöttömien palvelemiseksi. Jos 

keskitytään liikaa ensinmainittuun, vaarana on sosiaalisten ongelmien kärjistyminen 

pitkäaikaistyöttömyyden sitkistyessä; jos taas keskitytään vain viimeksimainittuun, 

vaarana on yhteyden kadottaminen työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin ja avoimiin 

työmarkkinoihin. Uusi työllisyyslaki edellyttää toiminnan tehostumista ristiriidan 

molemmissa puoliskoissa. Sitä ei voida ratkaista yksinkertaisesti jakamalla se kahtia 

esim. sälyttämällä 'sosiaalipoliittinen työllistäminen' ja toimeentuloasiat kokonaan 

esimerkiksi sosiaalihallinnolle ja keskittymällä työvoimahallinnossa 'puhtaaseen 

työnvälitykseen'. 

Työvoimatoimen problematiikka verkostoi tätä toimialaa mm. sosiaalityöhön aivan 

kuten sosiaalityön problematiikka verkostoi sitä mm. työvoimatoimeen. 

Vrt Helsingin Sanomat 24,10.1989: "Työklinikoilla innostetaan työhön. Työvoimapula 

nostaa työntekijän arvoa. Ja 22.12.1989: "Varhaiseläkekomitea etsii keinoja pitää 

ikääntyneet työelämässä". 
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Suomessa on ilmeisesti meneillään murroskausi, jossa uusi palkkatyö
Iäisyys hakee muotojaan. Kortteinen (1982, 166) toteaa tietystä "lähiöelä
män" tasaantumisesta huolimatta: "Tuntuu siltä, että maaltamuutosta ja ta
lonpoikaisuudesta palkkatyön olosuhteissa syntyvä murroskulttuuri on 
pysyvä osa suomalaista todellisuutta, osa jonka ristiriidat ulottuvat aina 
kolmanteen ja neljänteen polveen asti." 

Osa tätä murroskulttuuria ovat ne instituutiot, jotka pyrkivät sosiaalis
tamaan uusia ja tulevia palkkatyöläisiä. Niillä on ristiriitainen tehtävä, 
eivätkä ne selviä tehtävistään yksin, verkostoitumatta. 

Blanke ja Sachsse 0978, teoksessa L. Eräsaari 1987, 11-13) toteavat, että 
kapitalistisen yhteiskunnan sosialisaatioprosessien on aina täytynyt selvi
tä ilmeisen mahdottomasta tehtävästä. He laajentavat palkkatyöläiseksi 
sosiaalistamisen näköalaa tuotantokeskeisestä tarkastelusta tuotannon, 
vaihdon ja kulutuksen sfääreihin. Kulloinkin vaadittavat käyttäytymiskaa
vat eivät ole vain keskenään vastakkaisia vaan itsessään äärimmäisen 
ambivalentteja. Sosialisaatioprosessien pitäisi tehdä individualistinen 
porvarillinen subjekti kykeneväksi käyttäytymään täysin erilaisia sosiaa
lisia rooleja vastaavasti menettämättä tietoisuutensa kokonaisuutta ja 
identiteettiä. Tuotantosfäärissa palkkatyöläisen on tasapainoiltava väli
neellisten itsekkäiden asenteiden ja kantaaottavan solidaarisuuden välillä. 
(Esim. saneeraustilanteessa: "pelastan itseni" vs. "toimin yhteisten etujen 
puolesta"/ EA.) 

Kiertokulkusfäärissä (vaihdon alueella) toimintamuodoille on luon
teenomaista osapuolten skitsofreeninen pakottaminen taloudellisten int
ressien epäluuloiseen ennakointiin (esim. markkinoilla: "petä tai tule 
petetyksi" /EA). 

Kulutuksen sfäärissä on ristiriitana viettien alistaminen versus nautin
tokyky (esim näyteikkunoista katsellessa: "nyt vai sitku ... " /EA). 

"Elämisen taito" vaatii (Blanken ja Sachssen mukaan) yhä pitempien 
toimintaketjujen ja yhä laajempien riippuvuuksien 'pitkän aikavälin' 
reflektointia. "Se edellyttää kontrollimekanismien siirtämistä yksilöiden 
omaan psyykkiseen koneistoon, olkoon se tietoista itsekontrollia tai 
tiedostamattomaan tasoon painuvaa yhteiskunnan pakotteiden sisäistä
mistä". (Vrt. Roos 1985, Hänninen 1986: sosiaalistamisen tie ulkoisesta 
pakosta sisäiseen pakkoon; itseohjautuvaan, omatoimiseen ihmiseen. 
Ulkoisen sääntelyn ja vallankäytön väistyminen tarkkailuun, valvontaan 
ja seurantaan pohjautuvan vallankäytön tieltä.) 

Tulevien palkkatyöläisten täytyy Blanken ja Sachssen (mt, 19) mukaan 
yhtäältä luoda yksilöllisiä subjektiviteetteja ja identiteettejä. Heidän täytyy 
tulla tasa-arvoisiksi ja täysivaltaisiksi subjekteiksi, sillä heidän täytyy 
myydä työvoimaansa menestyksellisesti eniten tarjoavalle ja vastata 
joustavasti työmarkkinoiden vaatimuksiin. Mutta toisaalta heidän täytyy 
hankkia itselleen "työhyveitä", jotka tekevät heidät myöntyviksi, täsmäl
lisiksi ja käteviksi käskyjen vastaanottajiksi materiaalisen tuotannon 
prosessissa. 
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Tässä on täysivaltaisen subjektin (itsenäisen työvoimansa myyjän) ja 
alistetun työntekijän (epäitsenäisen tuottajan) ristiriita. Niinpä palkkatyö

läisten kasvatusprosessilla on suoritettavanaan ristiriitainen tehtävä: 

"Sen täytyy kasvattaa täysivaltaisuuteen, tasa-arvoisuuteen ja yk
silölliseen subjektiviteettiin ja samalla estää, ettei näiden lupaamisesta 

tehdä radikaaleja johtopäätöksiä." 1 

Tämä ristiriita selittää Blanken ja Sachssen mielestä sosialisaatioins

tanssien luonteen repressiivisyyden. Tämä selittää heidän mielestään 

myös sen, että "kasvatus on po1varillisessa yhteiskunnassa järjestetty 

kaikkialle ulottuvaksi, ahdassilmukkaiseksi sosiaalisen pakon ja kontrol

lin verkoksi, joka on varustautunut varsinaisten sosialisaatiotehtävien 

lisäksi niiden epäonnistumistapauksia varten suurella määrällä tukitoi

menpiteitä ja laitoksia". He toteavat (s. 20), että porvarillinen talous 

itsessään "asettaa taloudellisiin välttämättömyyksiin sopeutuvan persoo
nallisuusrakenteen muodostumiselle niin korkeita vaatimuksia, että sen 

onnistumiseksi ta1vitaan lukuisten spesifien sosialisaatioinstanssien yh

teisvaikutusta". (Kursivoinnit EA:n) 

Ristiriidat ovat ilmeisesti kärjistymässä. "Postfordilaiseksi" ehättävä 
tuotanto ei edellytä ainoastaan "myöntyväisyyteen, täsmällisyyteen ja 

kätevyyteen" liiittyviä työhyveitä (liukuhihnatyön tapaan), vaan myös 

tiimien systeemisiä työtaitoja ja prosessinohjauksen kvalifikaatioita. (Ks. 

esim. Taikka ym 1988, Norros ym. 1988.) Luullakseni tämä kärjistää 

sosialisaatioinstanssien sisäistä ristiriitaa, tekee "valistuksen" (laajempien 
kokonaisuuksien hallintaan liittyvän kvalifioinnin) ja "tyhmennyksen" 
(radikaalien johtopäätösten ja kokonaisuuksien ymmärtämisen eliminoi

misen) vaikeammaksi. 2 

Blanken ja Sachssen erittely "mahdottomasta sosialisaatiotehtävästä" 

avaa erinomaisesti näkyviin sosialisaatiota toteuttavat funktionaaliset 
systeemit. Muotoutuu tihenevä verkosto sosialisaatioinstansseja sekä 

suuri joukko sosialisaation "epäonnistumistapauksia varten" muodostet

tuja tukitoimenpiteitä ja laitoksia. Ne punoutuvat toisiinsa. 

Sosiaalityö kuuluu viimeksimainittuihin. Jotta sosiaalityötä ei sosi

aalistajana absolutisoitaisi,3 on tarkasteltavaksi otettava se toimintojen 
verkosto, jonka osa (alasysteemi) sosiaalityö on. Toisin sanoen, sosiaalis

tava sosiaalityö ja sen ristiriitaisuudet tulevat käsitettäviksi vasta niiden 
instanssien yhteydessä, joita se täydentää, joiden kanssa se on vaihdossa. 

Blanken ja Sachssen erittelyä seuraten tämän verkoston erittely tulisi 

kytkeä niiden järjestelmien erittelyyn, jotka epäonnistuvat mahdottomas-

Kärjistäen: palkkatyöläisten kasvatusinstituutiot ovat samanaikaisesti valistus- ja 

tyhmennyslaitoksia (vrt. Engeström 1970). 
2 Itse kapitalistisen tuotannon "inhimilliseen tekijään" (työvoimaan) kohdistamat 

vaatimukset selittävät siis sosialisaation repressiivisyyden ohella sen sivilisoivan

luonteen. 
3 -ts. oletettaisi sosiaalityön joko onnistuvan tai epäonnistuvan sosiaalistamistehtävissään

yksin. 
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sa sosiaalistamistehtävässään. Näin päästäisiin Raeithelin tarkoitamien 
funktionaalisten systeemien tarkasteluun: sosiaalistamista, epäonnistu
misia ja resosialisaatiota tuottavan systeemin erittelyyn. 

Tässä ekskurssiluvussa olen yrittänyt uusintamis- ja sosiaalistamisteh
tävien kautta tarkastella sosiaalityön kytkeytymistä palkkatyöläisyyteen. 
Tein johtopäätöksen perinteisestä verkostoitumisesta näitä tehtäviä toteu
tettaessa ; päällekkäisasioinnista. 1 

Uudeksi verkostoitumiseksi kutsuin yhteisasiakkuutta, jossa viran
omaistahot kytkeytyvät toisiinsa elimellisemmin, eivät vain kompensoi
den jotain riittämätöntä etuutta, vaan punoutuen toisiinsa omien vaikeuk
siensa vuoksi - tehtävien osoittautuessa omaa spesialiteettia laajemmiksi.2 

Seuraavassa ekskurssiluvussa tarkastelen palkkatyöläisyyden ja yhtei
sökehityksen yhteyksiä - voidakseni jälleen tehdä verkostopäätelmiä. 
Yhteisötarkastelu vie lähemmäs funktionaalisten systeemien "sisintä", ra
jasysteemejä. 

6. YHTEISÖT MURENEVAT JA YHTEISÖJÄ SYNTYY

Beck (1986) puhuu hyvinvointivaltiollisesti tuotetusta palkkatyöläistymi
sestä ja sen paradoksaalisista kehityspiirteistä. Kun yhteiskunnan moder
nisoitumisen ensimmäinen aalto kokosi palkkatyöläisiä yhdenmukaisiin 
kohtaloihin, sen toinen aalto yksilöllistää heitä. Tätä saavat aikaan 
markkinat ja yksilöllistä liikkuvuutta edistävät sosiaalivaltion rakenteet 
yhdessä. 

Giddens (1984) puhuu yhteiskunnallisten toimintojen aiotuista ja ei
aiotuista seurauksista, jotka sekoittuvat. Yksilöllistymiskehitys voidaankin 
ymmärtää sosiaalivaltiollisten toimenpiteiden ei-aiotuksi seuraukseksi, 
joka sitten kohdataan ongelmana. Kukaan tuskin suunnitteli, että naisten 
työssäkäynnin tukirakenteet (päivähoito, perhepolitiikka ym.) olisivat 
aiotun seurauksensa ( =työvoiman saatavuus ja liikkuvuus) ohella tuotta
neet naisten yksilöllistymistä perheessä, jopa lastenkin elämänpiirin 
erkaantumista perhekeskiöstä - ja näin antaneet lisäiskuja perhepatriar
kaatille ( =ei-aiottu seuraus). Tuskin kukaan myöskään ennakoi näkevän
sä sosiaalitoimistojen suurimpana asiakas1yhmänä tälle vuosikymmenelle 
tultaessa 1960- ja 70-luvulla syntyneet koulu-uransa keskeyttäneet ja 
työuraansa tuskin kokeilleet (vrt. Marko, hyvinvointivaltiossa syntynyt ja 
kasvanut, "elämänstrategioitaan" hyvinvointivaltion lupausten ja järjestel
mien varaan rakentamassa). 

1 Vastaanvanlaista muodostuu esim. eläkejärjestelmän "aukkojen" ja muiden

väliinputoamis-ilmiöiden vuoksi. Sosiaalityöntekijöille päivittäin tuttu ilmiö on 

riittämättömien sairausvakuutuspäivärahojen täydentäminen toimeentulotuella. 
2 Toiminnanteoreettisesti tarkastelutuna (vrt. Leontjev 1977): Se toiminnan taso, joka

uusintamis- ja sosialisaatiotehtävissä aukeaa, on yhteistoiminnan taso. Yksittäisten 

organisaatioiden ja työntekijöiden teot osoittautuvat organisaatio- ja sektorirajauksia 

laajemman kollektiivin toiminnan rakenneosiksi. 
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Sosiaalivaltion täydentyminen voidaankin - kärjistäen - ymmartaa 
reaktiiviseksi kompuroinniksi aiottujen ja ei-aiottujen seurausten seoksis
sa. 

Hahmotellakseni mitä yhteisöjen "alueella" on tapahtumassa - ja mihin 
siis sosiaalivaltion alasysteemit ovat lusikkaansa pistämässä, tarkastelen 
seuraavaksi (1) perhettä ja (2) sosiaalisia verkostoja. 

Perhe "hajoaa" samalla kun sen merkitys kasvaa 

Sipilä (1985a, 39 ja 40) toteaa, että perhe on yhä yhteiskunnalle välttämä
tön sosiaalistamisen väline, työvoiman keskeisin uusintaja, yhteiskunnan 
perussolu ja tukipilari. Samalla se on muuttunut yhteiskunnan tukipilarina 
epäluotettavaksi. Y dinperheellä (joka siis on hyvinvointivaltiollisesti 
tuettu "aikaansaannos", EA) on Sipilän mielestä kaksi keskeistä tapaa 
epäonnistua sosiaalistamisen välineenä: toinen on perheen irtautuminen 
laajemmasta yhteisöstä pieneksi henkisesti ahtaaksi yksiköksi, toinen on 
perheen hajoaminen irrallisiksi yksilöiksi, joilta tärkeät ihmissuhteet 
saattavat puuttua kokonaan. 

Kortteisen (1982, 232) mukaan perhe on palkkatyöläistymisen "kipu
keskus". Perheessä tiivistyvät palkkatyöläistymiseen liittyvien elämänta
pamurrosten kipeimmät ongelmat. Perinteinen patriarkaalinen perhera
kenne on palkkatyöläistymisen myötä joutumassa kriisiin. 

1960- ja 70 -lukujen taitteen 'suuri muutto' toi suuren joukon varhais
aikuisuutensa kynnyksellä olevia henkilöitä tiloilta puoliurbaaneihin 
taajamiin. Kortteisen mukaan asuinympäristön köyhyys on estänyt kotie
lämän ulkopuolisen elämänsisällön löytymistä, mikä lisää perheisiin 
kohdistuvia paineita. Perhe-elämän sisäinen epävakaisuus onkin Suo
messa kasvanut ainutlaatuiselle tavalla 1960- ja 70-lukujen vaihteessa 
(Haavio-Mannila ja Jallinoja 1980). 1 

Kortteisen mukaan ydinperhe näyttäisi olevan spontaanin yhteisyy
den, henkilökohtaisen elämän ja tunnesuhteiden viimeinen linnake palk
katyön ulkopuolella (mt., 227). Jallinojan (1984, 71) mukaan tunnesuh

teiden keskeisyys nykyperheessä on pääteltävissä myös avoliittoja ja 
avioeroja koskevien tilastojen valossa. Molempien määrät kasvavat 1960-
luvulla. Avoliittoisuus on yleistynyt "nuorten ratkaisusta" vanhempaankin 
polveen, mm. eronneiden ratkaisuksi uutta suhdetta solmittaessa. Tällai
nen asetelma korostaa kahden ihmisen välistä suhdetta yksityisasiana, 
jossa tunneside on ratkaiseva. Nykyaikainen avioero on Jallinojan mu
kaan nykyaikaisen avioliiton tuote. Molemmat pohjautuvat henkilökoh
taisten tunteiden arviointiin. Avioerojen yleistyminen merkitsee sitä, että 
avioliiton pohjana ollutta henkilökohtaista rakkautta arvioidaan myös 

Raunion 0983 ja 1984) sekä Bäckmanin 0981) mukaan tähän kauteen sattuu myös 

monien tilastollisten osoittimien mukaan "psykososiaalisten ongelmien" hyppäyksellinen 

kasvu. 
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avioliitossa eikä enää vain silloin, kun kumppania valitaan. 1 Rakkaus on 
noussut elämänsisältönä yhä keskeisempään asemaan. 

Palkka työläisperheen muotoutumiseen liittyy naisten yksilöllistyminen. 

Hyvinvointivaltio on avannut naisille runsaasti palkkatyömahdollisuuk
sia. Samalla naiset ovat vapautuneet suuresta osasta kotiin sitoutuneesta 
pakollisesta hoivatyöstä. (Sipilä 1985 a, 41.) Paradoksaalista kyllä, samalla 
kun perheen merkitys "läheisten suhteiden viimeisenä linnakkeena" 
korostuu, perhe ja läheiset suhteet tulevat yhä enemmän patriarkaattia 
menettävän miehen ja yksilöllistyvän naisen kriittisen a1vioinnin kohteek
si. z 

Samalla siis, kun perheen merkitys palkkatyöläisen ihmissuhteissa ko
rostuu, kasvavat myös perhettä "hajottavat" tendenssit. Niitä ei ole 
ainoastaan vanhempien välisissä suhteissa. 

Airi Hautamäki (1981, 10) on eritellyt palkkatyöläisperheen tilannetta 
lasten sosiaalistamisessa. Palkkatyöläisperheessä lapset eivät enää ole 
perhetalouden työn jatkajia tai vanhuuden turva, vaan huollettavan ja 
koulutettavan asemassa. Rikkauden sijasta he edustavat vanhemmilleen 
- aineellisessa mielessä - elintason laskua. Myös vanhempien ja lasten
suhteissa korostuvat tunnesiteet.

Hautamäen mukaan lasten hankkimiseen liittyy nykyään entistä vah
vemmin psykologisia aivoja, lapsia saatetaan kuormittaa psykologisilla 
odotuksilla. 3 

Perheessä on Hautamäen mukaan tapahtumassa keskihakuisia ja kes
kipakoisia prosesseja. Yhtäältä sekä vanhemmat että lapset osallistuvat 
kukin perheen ulkopuolisiin toimintoihin yksilöinä - aiemman perheen 
ja suvun välittämän osallistumisen sijasta. Tätä "keskipakoista" tendenssiä 
vastassa on kaksi "keskihakuista" tendenssiä: Perheen yksityistyminen, 
sen sulkeutuminen yksityisalueeksi, johon ulkopuolisten ei sallita se
kaaantua. Toiseksi perheen ihmissuhteiden lähentyminen; merkityksellis
ten ihmissuhteiden rajaaminen ydinperheeseen. Perheestä muodostuu 
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Myös ydinperhe on historiallinen, ei ikuinen, muodostuma. Yhä yleisempi on ns. 

uusperhe, joka muodostuu "entisten ydinperheiden" uusina yhdistelminä. (Ks. esim. 

Sosiaalihallitus 1986, 87-101) Minuchin (1984) kiinnittää huomiota siihen, että 

"uusperheessä" puolisoiden uusi elämä kehittyy lasten kriittisten silmien alla, samoin 

suhde "valmiiksitehtyihin sisaruksiin". 
Perheet ovat ilmeisesti yhä enemmän tarkkailun alla sekä sisältä että ulkoa. 

Tätä kirjoitettaessa Helsingin kaduilla kiitää busseja, joiden kyljessä komeilee ajan 

hermolle osuva mainoslause: "Ikuisesti sinun ... vaihda kun haluat". Lauseen alkuosan 

kohdalla on hääkuva, jälkiosan kohdalla vuokrattavan TV:n kuva. 

Kortteinen (mt.) havaitsee haastattelemiensa lähiöperheiden tekevän keskenään 
"suoriutumisvertailuja", johon liittyy ulkoisten hyvinvointikriteerien hankkimista ja 

esittämistä. Siinä hankitaan "suhteellista etua" toteamalla, että on toisia, jolla menee 

huonommin. Kortteinen tarkoittaa kulutukseen liittyvää elämän ulkokuorta. Voi myös 

olla, että lapset joutuvat mukaan vertailuun: lasten on saavutuksillaan osoitettava 

perheensä toimivan, vanhempiensa olevan hyviä vanhempia, lapsiin sijoitettujen 

"investointien" tuottavan tulosta. 



pakopaikka, jossa perheenjäsen voi olla kokonaisvaltainen persoonalli
suus - toisin kuin usein palkkatyössä. Perhe ei kuitenkaan välttämättä 
kykene täyttämään sille varattua osaa yhteiskunnasta eristettynä ja palk
katyön rasituksia kompensoivana "vapauden valtakuntana". 

Ja niinpä tarvitaan tukimuotoja ydinperheen toimintakykyisyyden yl
läpitämiseksi. 

Kasvattamisesta tulee myös uudella tavalla ongelma. 
Aikaisemmille sukupolville (talonpoikaisille tuottajaperheille) kas

vatus ei ollut erillinen ongelma. Lapset oppivat työnteon perheen 
yhteisessä toiminnassa ja saivat sen yhteydessä ohjeet elämän varrelle. Nyt 
lasten elämänpiiri on kovin toisenlainen kuin vanhempien, ja heitä 
kasvattaa vanhempien ohella moneen suuntaan vetävä kasvatusinstituu
tioiden ja 'oheiskasvattajien' joukko. (Ahponen jaJärvelä 1983, 278.) Kun 
tähän lisätään Blanken ja Sachssen korostama palkkatyöläisyyteen sosi
aalistamisen ristiriitaisuus, on tihenevän toisiaan täydentävien sosiaalista
misinstanssien tarve "valmis". 

Miesten ohella siis naiset ja nyttemmin myös lapsetkin ovat yksilöl
listymässä.1 Tämä on hyvinvointivaltiollisen palkkatyöläistymisen para
doksaalinen tulos - joka kohdataan uutena ongelmana. Kun ongelmiin 
suunnataan interventioita, saadaan aiottujen seurausten ohella aikaan ei
aiottuja seurauksia, paradoksaalisia tuloksia. 

Sosiaaliset verkostot "hajoavat" - ja viranomaiset heräsivät niitä

kaipaamaan 

Beckin (1986) mukaan yhteiskunnan ensimmäinen modernisoitumisaalto, 
teollisuusyhteiskunnan muodostuminen, rakentui vielä yhteisöille. Toi-

Lehtonen (1988, 40) huomauttaa, että kysymys on tendenssistä, jossa kapitalistinen 

talous ja valtio pyrkivät takaamaan työvoiman itsenäisen myyjän, palkkatyöläisen, 

saannin. Kysymyksessä on yhteisörakenteita hajottava prosessi, yhteisöt kun pyrkivät 

kytkemään yksilö-palkkatyöläisiä yliyksilöllisiin sitoumuksiin. Kapitalistinen tuotanto 

edellyttää (ja saa aikaan), että kansalaiset ovat itsenäisiä työvoimatavaransa myyjiä. 

Kapitalistinen talous ja valtion toiminta hajoitti esikapitalistiset ammattikuntakillat ja 

sukuyhteisöt (ts. yliyksilölliset sitoumukset), ja se hajottaa myös perhettä: 

"Perhe edustaa kansalaisyhteiskunnassa sukulaisuudelle rakentuvaa viimeistä 

yhteisömuodon jäännettä, joka on yhä suuremmassa määrin alistunut kapitalistisen 

valtion ja talouden ohjailuun ja tästä syystä omaksunut huomattavan määrän 

toimintaperiaatteita, jotka ovat individualistisia eivätkä yhteisöllisiä". 

Eskolan (1982, 140-147) mukaan palkkatyöläistymiskehitys on tuottanut esikapitalistisista 

suhteista vapaan yksilön, joka nyt elää "yksilönä, mutta perheessä". 

Lasten yksilöllistymisessä on ilmeisesti tapahtumassa jotain uutta. Tätä kirjoitettaessa 

pohditaan lasten ansiotyötä. Yhä nuoremmat lapset haluaisivat kesä- ja osa-aikatöihin 

turvatakseen itsenäisen kulutuksensa. Tämä on eri asia, kuin kehitysmaiden 

lapsityövoiman käyttö, jossa Ja psi on yksi perhetalouden palkanansaitsija. Tämäntapaista 

oli/on myös suomalaisten työläislasten laittaminen kesäksi töihin. Nyt lapset ja nuoret 

tavoittelevat omaa kulutusta, ohi patriarkaalisen "viikkorahajärjestelmän". Se voi 

tuoda mielenkiintoisia prosesseja perheen sisään. 

Entä perheettömät? Heistä hieman seuraavassa jaksossa. 
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seen modernisoitumisaaltoon liittyy palkkatyöläisten kasvava yksilöllisty
minen ja yhteisöjen "rapautuminen". Beckin mukaan yksilöt ja systeemi 
(suuret julkiset koneistot) ovat vastakkain ilman välittäviä yhteisöjä. Ilman 
niiden luomaa turvaa ja merkityksellisyyttä syntyy uusia ristiriitoja ja uutta 
ahdistusta. Siis: valtion ja yksilöiden välitön kosketus. Psykoterapian 
nousu liittyy Beckin mielestä tähän "yhteisöttömyyteen". 

Noro (1989, 3-4) arvioi Beckin ylikorostavan yhteisöjen rapautumista, 
ja alia1vioivan uusien yhteisöjen muodostumista. Hän epäilee toimivatko 
yleistyneen palkkatyöläisyhteiskunnan yksilöt "yhteisöllisyyden tyhjiös
sä". 

Poimin Noron argumentaatiosta kaksi seikkaa. 
(1) Ensinnäkin hän toteaa, että Beck sivuuttaa kulutuksen pnnssa

muodostuvat "elämäntyylienklaavit", esimerkiksi harrastuksiin liittyvät 
yhteisöt. Näitä hän pitää sosiologisesti kiinnostavimpina. (2) Toiseksi hän 
toteaa, että Beck unohtaa - korostaessaan terapian työntymistä yhteisöjä 
vaille jäävien yksilöiden elämänpiiriin - että terapiassa muodostuu tera
pia yhteisöjä. 

Poimin nämä seikat siksi, että niissä ilmenee mielestäni kiinnostavalla 
tavalla sosiaalityön ja "modernin palkkatyöläistymisen" kytkeytyminen 
toisiinsa. Ne johdattavat pohtimaan rajasysteemejä. 

a) Elämäntyylienklaavit

Jorma Kalela (1986) on eritellyt palkkatyöläisen elämänpiirin muutoksia. 
Hänen huomionsa koskevat paperiteollisuusyhdyskuntia, siis sangen 
keskeistä suomalaista palkkatyöläisen elämänpiiriä. Huomiot antavat 
virikkeitä suomalaisen kulttuurimurroksen pohdinnalle laajemmaltikin. 

Keskeisin muutos paperityöläisen elämänpiirissä on Kalelan mukaan 
toimeentulon epävarmuuden lisääntyminen. Perinteisesti 'varmat' työllis
täjät eivät enää itsestäänselvästi takaa töitä yhdyskuntien seuraavalle 
sukupolvelle - eivätkä edes parhaillaan työssä olevalle polvelle. (Vrt. 
Beckin teesi markkinakehityksestä ja sukupolvikatkoksista). Muutos ei 
kuitenkaan ole koskenut vain elämisen taloudellista puolta. Kalelan (mt., 
99-105) mukaan on tapahtunut "mullistus paperityöläisen elämänpiiris
sä": "Teknologinen kehitys on monine erilaisine seurausvaikutuksineen
parissa vuosikymmenessä hävittänyt oikeastaan kaikenlaisen niin työhön
välittömästi liittyvän kuin siitä välillisestikin seuraavan perinteen. Saman
aikaan on siinytty uudenlaiseen, markkinoiden välittämään elämänta
paan, minkä seurauksena on ollut ihmisten välisten totuttujen yhteyksien
ja perinteisten kanssakäymisen muotojen katoaminen."

1960-luvulle saakka paperiteollisuusyhdyskunnan elämä määräytyi 
sen sisältä käsin. Nyttemmin vaikutteet tulevat pääosiltaan paikkakunnan 
ulkopuolelta. Yhtiö on muuttunut ylikansalliseksi. Paikkakunnalla tapah
tuva toiminta ja yhdyskunnan kehitys eivät enää ole erityisasemassa. 1960-
luvulta lähtien on kasvanut myös ylikansallisen kulttuurin vaikutus 
paikkakunnan kulttuuriin. Elämänmenon paikalliset erityispiirteet ovat 
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nopeasti katoamassa. Paikallinen itsemäärääminenkin on menettänyt 
merkitystään, kun kunnista (ja kuntainliitoista) on tullut valtiollisen 
yhteiskuntapolitiikan teknisiä toteuttajia. 

Identifioituminen työväenluokkaan on käynyt ongelmalliseksi. Kapi
talismin läpimurron myötä syntyneen 'säätyjaon' lähtökohta oli, että 

tulolähde ja elämäntapa määrittivät kumpikin ihmisen sosiaalisen aseman 

samalla tavoin. Kuusikymmentäluvun jälkeistä yhteiskuntaa taas luon

nehtii se, että ihminen on yhtä työssä ja toista työn ulkopuolella. Tätä 

erkaantumista täydentää perinteisten työläisyhdyskuntien purkautumi

nen ja sosiaaliseen asemaan pitkälti kytkeytymättömän seka-asumisen 
yleistyminen. Eletään perheen piirissä kerrostaloasunnossa tai rivitalo
huoneistossa. 

Mutta työstä erkaantuva elämänpiiri saa myös uutta sisältöä. Määrälli

sesti kasvanut vapaa-aika ja elintason kohoaminen ovat lisänneet mahdol
lisuuksia kulutuskeskeiseen elämään. Samalla vapaa-aikaan liittyvistä 
tarpeista tulee kaupallisen voitontavoittelun kohde. Viihde- ja kulttuuri

teollisuus otti lähtökohdakseen sellaiset ihmisten kulttuuriset tarpeet, 

jotka ovat yhteisiä mahdollisimman suurelle ihmisjoukolle. "Tuloksena oli 
massakulttuuri, joka ei ollut sidoksissa tai noussut työläisten erityisistä 

kokemuksista." 
Uusien tarpeiden muodostamisen ja tottumusten ohella ovat vapaa

ajan kulutus ja massakulttuuri lisänneet - Kalelan mukaan - ihmisten yh
teiskunnallista irrallisuutta. Nykyaikainen kulutustavaratuotanto ja massa

kulttuuri lähestyvät ihmistä yksilönä eivätkä minkään tyhmän jäsenenä. 
Vapaa-aikaan liittyvät toiminnot ovat kuitenkin muodostaneet myös 

uutta yhteisyyttä paperiteollisuusyhdyskunnan ihmisten välille. Yhtei

syys rakentuu mm. harrastusten ympärille. Muotoutuu yhteyttä "karavaa
nareiden", "koiraihmisten, "mökkiläisten" jne. välille. 

Tässä ovatkin Noron korostamat "elämäntyylienklaavit", "kulutusenk

laavit". Ne muotoutuvat kulutuksen sfäärissä, työn ja vapaa-ajan irtautu

essa. Niinpä ne rakentuvat myös kulutusmahdollisuuksille, ja ne ovat taas 
palkkatyöyhteiskunnassa sidoksissa palkkatyösuhteisiin. 

Kaikki eivät ole palkkatyössä, ja poispudonneiden on yhä vaikeampi 
työllistyä uudelleen. Kalela (emt., 105) toteaa, että paperiteollisuus
yhdyskuntaa leimaa elintason nousun myötä kehkeytynyt suoriu

tumisvertailu ja kilpailu, jonka areenoille ei kaikilla ole pääsyä: 
"Elämistä leimaakin 1980-luvulla jatkuva kilpailu, jonka ovat kovimmin 

joutuneet kokemaan yhteiskunnan syrjäyttämät: pysyvästi työttömät, 

Ahponen ja Järvelä (1983, 248) korostavat viihde- ja kulttuuriteollisuuden tuotteiden 

sosiaalistavaa vaikutusta pohtiessaan maaltamuuttajien sosiaalistumista palkka

työläisrooliinsa: "Vaikka seinänaapurin ovesta tai ikkunasta ei kovin usein 

kurkistettaisikaan, sosiaalistavat 'tv-naapurit' maaltamuuttajan tai ainakin hänen lapsensa 

yleismaailmalliseen malliin ja mielikuviin, jotka luovat lupauksia paitsi aineellisesta 

tarpeentyyclytyksestä myös sosiaalisista vuorovaikutussuhteista." 
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vailla työhön pääsyn mahdollisuuksia olevat nuoret, sosiaalisesti työky
vyttömät. Heidän joukostaan löytyy myös itse asiassa ainoa suomalainen 
yhteiskunnan ryhmä, jota yhdistää tulolähde (sosiaalitoimisto) ja elämän
tapa (ajan tappaminen). Mutta hekin ovat sosiaalisesti atomisoituja ja 
muodostavat parhaimmillankin sisäänpäänkääntyneitä porukoita paikal
lisessa keskikaljabaarissa. Myös työssäkäyvät ovat syrjäyttäneet heidät, 
heidät on paperiteollisuusyhdyskunnissakin työnnetty järjestäytyneen 
elämän ulkopuolelle." 

Artikkelissani Asiakkaiden valikointi sosiaalityössä (Sosiaaliviesti 2/88) olen 
käsitellyt niitä prosesseja, joita muodostuu sosiaalitoimiston (sosiaalityöntekijän) 
ja asiakkaan kohdatessa. Jos kansalaisella on onni myötä, hän voi valikoitua 
sosiaalityöntekijän "omien asiakkaiden" erityis1yhmään, päästä "pPräk;:immariin". 
Toisin sanoen häntä tullaan kohdelleeksi yksilönä yksilöiden välisessä kilpailussa. 
Jälleen siis yhteisöllisyyttä hajottava 'hyvinvointivaltiollinen' tekijä. 

Lehtonen 0988, 40) toteaa, että ajatus hyvinvointivaltioprojektin 
jatkamisesta yhteisöihin tukeutuen näyttää ajatusvirheeltä. Hyvinvointi
valtion kehitys tai taantuminen riippuu Lehtosen mukaan "kansalaisyh
teiskunnan ei-yhteisöllisen toimintakyvyn tulevaisuudesta". 

Sivuuttaako hän kuitenkin uuden, post-traditionaalisen yhteisöllisyyden, 
mm. "kulutusenklaavit"? Noro (1989, 4) pitää niiden tutkimista yhtä
tärkeänä nykysosiologialle kuin aikoinaan oli \Xfeberin tekemä havainto
uskonnollisten lahkojen tutkimisesta. Kalelakin väittää ristiriitaisesti, että
paperiteollisuusyhdyskunnan syrjimistä löytyy ainoa suomalaisen yhteis
kunnan tyhmä, jota yhdistää tulolähde ja elämäntapa - mutta he ovat
sosiaalisesti atomisoituja. Onko välttämättä näin? Yhtä hyvin voisi väittää,
että heillä on kiinteämmät sosiaaliset suhteet kuin väestöllä keskimäärin.

Markon sosiaalisten suhteiden ymmärtäminen voi olla vaikeata, jos 
yhteisöiksi käsitetään vain traditionaaliset yhteisöt. Markan elämässä voi 
muotoutua hänelle tärkeitä sosiaalisia suhteita, joita perinteiset skeemat 
eivät tunnista. Voimme, esim. olettaa, että alueelliset lähiyhteisöt ovat 
Markalle tärkeitä - ja yrittää "mobilisoida" Markoa paikallisyhteyksiin tai 
paikallisia aktiviteetteja lähestymään Markoa. Hän saattaa kuitenkin liik
kua siellä täällä, paikallisponnistuksistamme kiinnostunutta. 

Voimme myös suhtautua moralistisesti Markon kulutustottumuksiin ja 
kulutusorientoituneisuuteen - ja vaikkapa yrittää ohjailla niitä toimeentu
lotukinormia tulkitsemalla. Samalla Markon yhteisöllisyys voi olla juuri 
kulutuksen piirissä. 

Saatamme myös tulkita, että Marko on atomisoitunut, kun hän ei 
kyläile tms. 1 

Rajasysteemien tutkimisen kannalta (tutki niitä sitten sosiaalityöntekijä 
tai "ammattitutkija") tämä tarkoittaa sitä, että tunnemme ilmeisesti vain 
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Minusta on joskus ollut hauska kuunnella koulutustilaisuuksissa samassa lauseessa 

ilmaistua huolta siitä, että ihmiset privatisoituvat ja siitä, että tietyillä asiakkailla on niin 

kiinteät - kielteiset - yhteisöt. 



toisen puolen asetelmasta - viranomaispuolen. Rajasysteemissähän julki
nen valta ja sosiaaliset verkostot kohtaavat (lähemmin luvussa 7). Mitä 

ovat sosiaaliset verkostot tänään? Niitä kannattaisi tutkia - ja pitää yhtei
sökäsitteet virkeinä. 

Pahimmassa tapauksessa emme tunne kumpaakaan puolta asetelmas

ta. Saatamme kuvitella viranomaispuolen erillisistä yksiköistä koostuvaksi 

ja sosiaaliset verkostot traditionaalisiksi. Kannattaisi siis tutkia verkostoi
tumista molemmin puolin - ja verkostojen yhteenkytkeytymisiä. 

Hahmottelen tätä luvussa 7. 

b) Terapeuttiset - ja muut sosiaalivaltiollisesti tuotetut - yhteisöt

Tutkittaessa suomalaisten elinolosuhteita ja deprivoitumista on huomio 
kiinnitetty materiaalisten seikkojen ohella ystävyys- ja yhteisyyssuhteisiin 
(ks. esim. Heikkilä 1989). Saadaan paradoksaalinen tulos: Sellaisetkin 

ihmiset, joilla ei "objektiivisesti tarkastellen" ollut yhtään läheistä ystävää 
kodin ulkopuolella, ilmaisivat olevansa tyytyväisiä yhteisösuhteisiinsa 
(Heikkilä ema., 35-39). 

Mm. Ruotsissa on mielenterveystyön kontekstissa lähdetty uutterasti 
etsimään "kadonneita yhteisöjä". Eräät tekevät sitä siksi, että olettavat 

ystävyyssuhteista eristäytyvien sairastuvan, toiset siksi, että etsivät lisäre
sursseja terapiatyöhön. 

Molemmat suuntaukset kehittelevät ns. verkostoterapiaa. 

"Normatiiviseen" suuntaukseen voidaan lukea mm. Andren (1988). 
Hänellä on nimittäin huoli siitä, että ilman sosiaalisia verkostoja oleva 
sairastuu herkemmin kuin useita kontakteja ylläpitävä. Huonoihin (neu

roottisiin ja psykoottisiin verkostoihin) kytkeytyvää uhkaa verenpaine, 
depressio jne. Niinpä on pyrittävä "normaaleihin verkostoihin", joissa on 
riittävästi ja tasaisesti jakautuneena läheisiä ja etäisempiä kontakteja. 

Hänellä on siis mielikuva "normaalista verkostosta". 1 Se voi olla pätevä 

ohje verkoston "väljentäjälle" tai "paikkaajalle", mutta se saattaa myös olla 
epähistoriallinen kuva yhteisöllisyydestä. 2 

Klefbeck ym. (1988) suhtautuvat vähemmän normatiivisesti. Heidän 
kiinnostuksensa sosiaalisiin verkostoihin avautui havainnosta, että tietyn 

ruotsalaisen kunnan vähävaraisten asiakkaiden "merkitykselliseen systee-

Mielenkiintoihen yhtymäkohta tästä löytyy Kananojan ja Pentinmäen 0977) 

"yksilökohtaiseen sosiaalityöhön". He toteavat (mt., 83), että silloin "kun yksilön 

elinympäristö ei vastaa keskimääräistä ympäristöä, voi idin, egon ja superegon 

suhteissa tapahtua sellaisia muutoksia, jotka ulospäin heijastuvat avun tarpeena". 

Kirja on kirjoitettu 1970-luvun puolivälissä, Suomen "maailmanennätyksellisen" 

rakennemuutoksen oloissa. Mikähän tuolloin oli se "keskimääräinen ympäristö"? Mihin 
invarianttiin asiakkaan elinympäristöä tuli verrata? 

R. Eräsaari (1988, 184) toteaa Noroa lainaten, että sosiologitkin ovat "modernia"

tutkiessaan pitäneet mielikuvansa ja toisen jalkansa tukevasti "vanhassa", Gemeinschaft
yhteisöllisyyclessä.
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miin" (yhteisöön, jota asiakkat pitivät suoriutumisensa kannalta tärkeänä) 
kuului usein perhettä laajempi joukko henkilöitä. Perheterapeuttisesti 
orientoituneet ammattilaiset ohjautuivat etsimään tästä laajemmasta sys
teemistä resursseja terapialle ja sosiaalityölle; he ryhtyivät mobilisoimaan 
ystävä-, suku- ym. verkostoja ongelmanratkaisuun. Kyseisen työ1yhmän 
ideoita välitetään parhaillaan Suomeen koulutuksen kautta. 

Klefbeckin työ1yhmä työskenteli Botkyrkassa, jossa on paljon siir
tolaisia. Suomalaisten maassamuuttaneiden palkkatyöläisten verkostot 
voivat olla toisenlaisia. Joka tapauksessa Klefbeckin työryhmän tapa 
kysyä asiakkailta keitä he pitävät ko. kysymyksen ratkaisun kannalta 
keskeisinä, on kiinnostava. Heidän verkostovälineensä- perheterapiayh
teyksistä laajempien sosiaalisten verkostojen tarkasteluun modifioidut 
välineet, ovat kiinnostavia "subjektikeskeisyydessään" . 1 

Noro totesi Beckiä arvostellessaan, että terapiassa muodostuu tera
piayhteisöjä. Yksilöiden ja valtion välissä on siis jotain. 

Edellä mainitut ruotsalaiset kehitelmät pyrkivätkin muodostamaan tätä 
"jotain". Kun terapeuttinen yhteisö ja kansalaisen (terapian tueksi mobi
lisoitu) sosiaalinen verkosto kohtaavat, muodostuu uudentasoinen sys
teemi. Mainitut ruotsalaiset pyrkivät muodostamaan niitä tietoisesti. 
Jokainen asiakastyötä tekevä muodostaa niitä myös - mutta useimmiten 
ehkä tiedostamattaan. 

Markkinoiden, yhteisöjen ja valtion välimaasto 

Kuviossa 4 hahmottelin markkinoiden, yhteisöjen ja valtion muodostamaa 
makrosysteemiä. 

Markkinat <-> yhteisöt -akselin ääripäät ovat "yhteisöttömät" palkka
työläis-kuluttajat ja traditionaaliset yhteisöt. Niiden välimaastossa muo
toutuu "post-traditionaalisia" yhteisöjä, joista kulutusenklaavit ovat yksi 
esimerkki. 

Valtio <-> yhteisöt -akselin ääripäät ovat "läpivaltiollistunut" sosi
aalistaminen, sosiaalinen tuki ja kontrolli ja (toisessa päässä) yhteisöllinen 
sosiaalistaminen jne. Tällä akselilla ovat sosiaalivaltion instituutiot, joiden 
sisällä sektorien välille muodostuu Junktionaalisia systeemejä. Niissä taas 
valtion "henkilökohtaiset edustajat" kohtaavat sosiaaliset verkostot 
(konreettisten ihmisten kautta), muodostaen rajasysteemejä. Tällainen
han tuo Maatushkanuken purkuleikki oli. 
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Suomalaisessa sosiaalityössä ta1vittaisiin ehkä pikemminkin sekä botkyrkalaisten että 
Beckin "teesien" testaamista, kuin niiden ottamista annettuina. Millaiseksi muotoutuvat 
1960- ja 70-lukujen rakennemuutoksen jälkeiset "post-traditionaaliset" yhteisöt; perhe
ja sukupohjaisiksi, ystäväpohjaisiksi, "kulutusenklaavipohjaisiksi" vai erilaisiksi 
yhdistelmiksi? Klefbeckin ym. välineet voivat tässä olla hyödyllisiä. Olen pohtinut niitä 
lähemmin artikkelissani Sosiaaliset verkostot ja viranomaisverkostot; Sosiaaliviesti 2/ 
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7. MAKROANAL YYSISTA MARKOANAL YYSIIN

Giddens (1985, 139-142) vastustaa jyrkkää jakoa "mikroon" ja "makroon" 
sosiologisessa analyysissa. Hän toteaa, että molemmat puolet konstitu
oivat toisiaan, ja pitää hedelmällisempänä "rakenteellisten ilmiöiden mik
rotulkintaa" kuin työnjakoa makrotutkijoiden ja mikrotutkijoiden välillä. 
Hän tosin lisää, että vaikka mikroilmiöihin suuntautunut tutkimus onkin 
ollut viime vuosina teoreettisesti jännittävintä, sosiaalisia instituutioita ei 
voi selittää vain "mikrotilanteiden" kasaumina eikä termein, jotka viittaa
vat vain noihin tilanteihin. Institutionalisoidut käyttäytymiskuviot sisälty
vät syvästi rajatuimpiinkin "mikrotilanteisiin". 

Yritän luonnostella polkua mak:rosta Markoon. 

"Systeemin" ja "elämismaailman" vaihto 

Habermas (1981, jota luen Sipilän, 1988, kautta) tarkastelee kapitalistisen 
talouden ja valtion muodostamia osasysteemejä, jotka irtautuvat kansa
laisten elämismaailmasta ja asettuvat sitä vastaan, kuten "makroluvussa" 
totesin. Näiden osasysteemien toimintaperiaatteet ovat erilaiset kuin arjen 
toiminnan ja kokemuksen periaatteet. Habermasin mukaan "systeemi 
kolonisoi elämismaailmaa". Toimintojen yhteensovittaminen taloudessa 
ja valtiossa vallan ja rahan avulla (systeemi-integraatio) syrjäyttää sosiaa
lisen integraation muotoja. 

Näin olemme edeltävän tarkastelun asetelmissa: "läpikapitalisoituva" 
yhteiskunta "läpivaltiollistumassa"; julkinen valta lujittumassa, yhteisölli
syys murenemassa. 

Sipilä (1988, 91-92) arvostelee Habermasia systeemimaailman ja elä
mismaailman yksinkertaistavasta vastakkainasettelusta. Hän toteaa, että 
Habermasin ihannemaailma tuntuisi edellyttävän, että maailmassa vallit
sisi yhteisöelämä, jota täydennettäisiin yksilöllisillä vapausoikeuksilla. 
Lehtoseen (1988) viitaten hän toteaa, että yksilölliset vapausoikeudet 
olivat nimenomaan yhteiskunnallistumisen eli yhteisöjen vallan hajoami
sen tuote. 1 

Habermasin mukaan elämismaailman kolonisaatio tapahtuu systeemin 

ja elämismaailman välisessä vaihdossa. Sipilä (ema., 87) toteaa, että 
systeemiteoriassa tarkastellaan systeemin ja sen ympäristön välistä vaih
toa systeemin säätelemänä prosessina. 

Tartun tähän ja täsmennän: systeemiteoriassa tarkastellaan myös 
keskenään vaihdossa olevien systeemien muodostamia uudentasoisia 

systeemejä. Niissä taas kumpikaan "osapuoli" ei suoraviivaisesti säätele 

toista. (Ks. esim. Blauberg ym. 1977, Bateson 1972, Bronfenbrenner 1976, 
Selvini Palazzoli ym. 1978.) 

Ts. kapitalistinen talous tuotti itsenäisen työvoimatavaransa myyjän, palkkatyöläisen, 

ja valtio turvaa hänen kansalaisoikeutensa tällaisena - ohi ammattikuntien, kiltojen, 

sukuyhteisöjen tai muiden "esikapitalististen" sidosten/ EA. 
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Toisin sanoen: jos "systeemi" ja "elämismaailma" ovat vaihdossa 
keskenään, ne kosketuspinnassaan muodostavat vaihtoa toteuttavan 

välitason systeemin. Mielestäni 111111. terapeuttiset yhteisöt - samoin kuin 
muutkin sosiaalivaltiollisesti tuotetut yhteisöt - ovat juuri tällaisia. Välita
son systeemeissä ei muodostu yksisuuntaista (lineaarista) "kolonisoi
tulee kolonisoiduksi" -suhdetta, vaan kehämäinen (sirkulaarinen) vasta
vuoroinen suhde, jossa molemmat, niin kolonisoija kuin kolonisoitukin, 
ovat toistensa vaikutuksen alaisia. 

Giddens (1984, 152-153) tarkastelee valtaa vastavuoroisina suhteina. 

(Vrt. lineaarisuus: systeemi kolonisoi elämismaailmaa). Hänelle valta 
merkitsee toimijan kykyä taata seurauksia, joita toinen toimija toiminnal
laan toteuttaa. Tämä voidaan tehdä "toimimaan velvoittamisen" (fyysisen 
pakon) tai resurssien "käyttöön oikeuttamisen" (suostuttamisen) kautta. 

Valta toteutuu vakiinnutettuina yhteiskunnallisina toimintakäytäntöinä, 
joissa uusinnetaan autonomian ja riippuvuuden suhteet. Mutta Giddens 
huomauttaa, että valtasuhteet ovat aina kaksisuuntaisia, jopa silloinkin 

kun yhden toimijan tai osapuolen valta toiseen toimijaan tai osapuoleen 

verrattuna on minimaalinen. 

Miten siis eritellä esim. terapeuttisia yhteisöjä (tai tämän raportin 
kannalta: sosiaalityötä) systeemisesti, lineaaristen yksisuuntaisuuksien tai 
"systeemi-elämismaailma"-dikotomioiden sijasta? 

Entä jos dikotomia ylittyykin "välijäsenellä"? 

Rajasysteemit 

Jaakko Seikkula ja Markku Sutela 0989 a ja b) ovat kehittäneet tavattoman 
mielenkiintoisen käsitteen: rajasysteemit. He nojautuvat 111111. Delliin 
(1985), jonka mukaan kahden tai useamman systeemin ollessa tekemisis
sä toistensa kanssa syntyy keskinäinen vuorovaikutustapa, "yhteiskehi
tys" (coevolvement). Seikkula ja Sutela kehittelevät käsitteitään sairaalan 
psykoterapeuttisessa konteksissa. Heidän mukaansa potilaan tullessa 
sairaalaan perhe ja sairaala muodostavat yhdessä systeemin, rakenteelli
sen yhteensovittamisen kautta. Näin muodostuu rajasysteemi. "Meidän 

teoriamme mukaan potilaan tullessa sairaalaan tapahtuu useiden eri 
järjestelmien kytkeytyminen toisiinsa: sairaala-perhe, sairaala - lähettävä 
viranomainen, sairaala-potilaan mahdollinen jatkohoitopiste jne. Näissä 
kytkeytymissä syntyneen uuden systeemin - rajasysteemin - toiminnan 
määrää syntynyt rakenne, ei esimerkiksi sen julkilausuttu tavoite, 

terapeuttisuus".(1989b, 3.)1 

Rajasysteemi toimii terapiassa seuraavasti: "Potilaan ja hänen verkos
tonsa tuoma ongelma alkaa elää rajasysteemissä. Tämä ongelma toimii 
yhteisen systeemin nimittäjänä. Hoitavan työ1yhmän toiminta ratkaisee 
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Sairaalayhteisön ja potilaan yhteisön kohtaamista ja tässä tapahtuvaa vastavuoroista 

kehitystä on eritellyt Suomessa myös Esa Eriksson (1988). 



sen 'valloittaako' tämä ongelma vuorovaikutuksen niin, ettei siihen löydy 
ratkaisua, vai alkaako työ1yhmän mukanaan tuoma järjestäytyneisyys, 

joustavuus ja kyky mahdollisimman monipuoliseen ongelman hahmotta
miseen kasvattaa perheen tai muun verkoston toimintakykyä". (Ema., 
10.)1 

Seikkula ja Sutela pyrkivät kytkeytymään irti yksisuuntaisesta vallan

käytöstä: "Periaatteenamme on se, että jokainen potilas ja hänen perheen
sä elävät oikein ja heille parhaalla mahdollisella tavalla. Me emme pyri 
muuttamaan perhettä johonkin tiettyyn suuntaan. Me tavallaan kyt
keydymme perheen kanssa tietyksi ajaksi yhteiseksi toimintajärjestelmäk

si, elämme yhdessä jonkin aikaa potilaan ja hänen perheensä tuomat on

gelmat ja pyrimme yhteistyöllä kasvattamaan perheen voimavarojen va
riaatiota itse selviytyä ongelmistaan paremmin". (Ema., 11-12). 

Giddensin termein tässä on kyse "suostuttelevasta vallankäytöstä". 
Hoitoyhteisöhän tarjoaa resurssejaan - mm. järjestäytyneisyyttään, jous
tavuutaan jne. - potilaan ja hänen verkostonsa käyttöön. Keskeisintä tässä 

ei kuitenkaan ole sen pohdiskelu missä määrin ja millaista vallankäyttöä 
em. toiminta on tai ei ole.2 Keskeistä tässä yhteydessä on huomata uusi 
käsite ja sen merkitys. Seikkulaa ja Sutelaa mukaillen "systeemin" (julki

nen terveyspalvelu) ja "elämismaailman" (potilas ja hänelle merkityksel
liset ihmiset) kohdatessa muodostuu uusi systeemitaso, rajasysteemi, jota 
kumpikaan osapuoli ei yksin voi määrittää. Sen olemassaolo taas vaikut
taa molempiin (kaikkiin) osapuoliin. 

Tällaisella jäsennyksellä voidaan tunnustella ulospääsyä Habermasin 
jäsennyksen dikotomisuudesta. "Systeemi" ja "elämismaailma" eivät ole 
ainoastaan kategorisesti vastakkain, vaan muodostavat keskinäisessä 

vaihdossaan "rajasysteemejä". 

Näin voitaisiin ehkä päästä myös dikotomioiden ja lineaarisuuden eräistä seu
rausilmiöistä. Imber-Blackin (1988) mukaan pohjoisamerikkalaisessa kulttuurissa 
elää sitkeästi käsitys, jonka mukaan perheet ovat täysin itseriittoisia kokonaisuuk
sia. Tämä on hänen mukaansa myös monen perheiden kanssa tekemisissä olevan 
viranomaisen "normaaliuskuva". 

Kuva on kuitenkin yhtä romanttinen kuin Habermasin visio yhteisöelämä-

Lienee yleistä, että sosialityöntekijä hätääntyy akuutista tai akuutilta näyttävästä 
tilanteesta, reagoi nopeasti, ja onkin sitten tekemisissä sekä "alkuperäisen ongelman" 
että omien aikaansaannostensa yhdistelmän kanssa. Usein kuvaan kuuluu myös 
muiden "auttajatahojen" hätääntyneitä reaktioita.' 
Terapiasuuntauksia on hyvinkin kolmesataa.Jo yksistään systeemisten lähestymistapojen, 
joiden piiriin Seikkulan ja Sutelan viitekehys on luettavissa, piirissä on lukuisia 
suuntauksia. Vaikka viimeksimainittujen eräänä yhteisenä nimittäjänä onkin pyrkimys 
julistautua kyvyttömäksi ratkaisemaan perheen/asiakkaan ongelmaa, jotta asianosaisia 
ei tehtäisi siihen kyvyttömäksi, strategiat vaihtelevat "hyökkäyksestä oireeseen" 
"noninterventionistiseen uudelleenjäsentelyyn". Meneillään on myös väittely 
vallankäytöstä terapiassa. (Tiivis suomenkielinen esitys systeemisistä terapia
koulukunnista: Wahlström 1989.) 
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maailmasta. Suomestakin voi olla vaikea löytää perhettä, joka ei silloin tällöin 
tu1vautuisi/joutuisi tukeutumaan yhteiskunnallisesti tuotettuun (julkiseen tai 
yksityiseen) koulutukseen, te1veydenhuoltoon, päivähoitoon jne. 

Imber-Blackin mukaan romanttisesta kuvasta seuraa helposti "ei-itseriittois
ten" perheiden (siis palkkatyöläisyyden tukimuotoihin nojautuvien perheiden) 
näkeminen jotenkin vajaina tai ongelmaladattuina. Kuitenkin käytännöllisesti 
katsoen poikkeuksetta palkkatyöläiset (ja heidän perheensä) ovat kosketuksissa 
em. tukimuotoihin. Näissä kosketuksissa syntyy uudenlaisia systeemejä 
(perhe-koulu, sosiaalinen verkosto-sosiaalitoimisto jne.). 

Rajasysteemi funktionaalisessa systeemissä 

Muistuttakaamme mieliimme Marko ja hänen äitinsä Hilkka, sosi
aalityöntekijä Kerttu ja työvoimaneuvoja Reijo. (Ne, jotka ovat lukeneet 
viranomaisverkostoraporttini, muistanevat, että tähän case-esimerkkiin 
kuuluvat myös Markon ystävät, naapurit, asuntosihteeri, isännöitsijä ja A
klinikan sosiaaliterapeutti.) 

Markon sosiaaliseen verkostoon kuuluvat äiti (jonka kanssa hän 
muodostaa perhesysteemin) ja ystävät, tavallaan myös "vihamieliset" 
naapurit.Jos haluamme ymmärtää, mitä on meneillään Markon asioidessa 
eri virastoissa, sosiaalinen verkosto on syytä pitää mielessä. 

Sosiaalivirastossa Markon (ja hänen äitinsä) kanssa työskentelee Kert
tu. Jotta ymmärtäisimme Kertun toimia, olisi hyvä tarkastella viraston 
sosiaalityösysteemiä, jonka osa Kerttu on. Kuvaan tulisi ottaa myös ne 
johtamisen ja toimintapolitiikan kuviot, joita ko. sektorisysteemissä, 
sosiaalihuollossa on meneillään. Kertun toimien tutkiminen tarjoaa siihen 
konkreettisen kiinnekohdan, ikkunan. Joka tapauksessa, Kerttu ei ole 
saarensa Robinson, yksin. 

Vastaavanlainen tarkastelu olisi tarpeen vähintäänkin työvoimatoimen, 
toisen pääasiallisen kontaktiviraston kohdalla -mikäli mielisimme ymmättää 

Reijon toiminnan mahdollisia merkillisyyksiä. 
Liittäessämme näitä näkökulmia yhteen tulemme funktionaaliseen 

systeemiin, sosiaalityön ja työvoimatoimiston vuorovaikutusjärjestelmään, 

joka kytkeytyy "yhteisen asian" ympärille. Tarkentaaksemme kuvaa mei
dän on siirryttävä "sosiaalityö"- ja "työvoimatoimi"-abstraktiotasolta 

konkreettisten henkilöiden, Kertun, Reijon ja Markon tasolle, siihen 
vuorovaikutusjärjestelmään, jonka Marko ja hänen orientaatiossaan kes
keisimmät sosiaalisen verkoston jäsenet muodostavat "kansalaisyhteis
kunnan puolelta" ja jonka "valtiopuolen" kiinnekohtia ovat Kerttu ja Reijo. 

Jos eristämme rajasysteemin, kuva on seuraavanlainen: 
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Jos taas asetamme rajasysteemin yhteyksiinsä, ymmärtääksemme 

paremmin mitä siinä on meneillään, kuva näyttää tällaiselta yhdistelmältä: 

C E 
0 Q) 

Q) 

0 +-' 

(j) ::::; 
::r) .s:::. 
(j) 

(IJ ·c 
(IJ 0 

+-' 

(j) .:::.: 

0 Q) 

(j) (j) 

i nst i luut i osysteemi 

� 

□-□

SYS

TEEMI 

□{]
\ I 

C 

EQ) 

E Q) 

Q) 
+-' 

0 
+-' (j) 

::r) (IJ 

E
(j) 

·c
0 0 

> +-' 

:Q.:::.: 
::r) Q) 

+-' (j) 

Kuvio 8: Rajasysteemi Junktionaalisessa systeemissä 

JULKINEN 

VALTA 

"ELÄMIS

MAAILMA" 

Hilkan - äidin siis - kohdalla on kysymysmerkki. Voimme olettaa, että hän on tärkein 

henkilö Markon emotionaalisessa kartassa. Asiaa kannattaa kuitenkin kysyä Markolta 

- vaikkapa Klefbeckin ryhmän keinoin. Pelkistyksen vuoksi kuviossa on vain vähän

toimijoita.
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"Elämismaailma "ja rajasysteemit 

Viranomaisten mukanaolo kansalaisten tilanteissa on melko helppo 
todeta "objektiivisesti", mutta entä kansalaisten omat verkostot? Niille ei 

ole selvää kriteeriä. Se, ketkä ja miten muodostavat vaikkapa Markon 
sosiaalisen verkoston, ei ole vain ulkoisesti ja määrällisesti todettava asia. 
Kysymys on verkostosta, joka on Markolle merkityksellinen. 1 

Habermasin mukaan "systeemirationaalisuus" alistaa instrumentaalisen 
ja strategisen toiminnan kautta (käsitellessään kohteitaan objekteina) 
kansalaisten arjessaan muodostamat merkitykset. Tarkastelen tässä niitä 
merkitysyhteyksiä, joita muodostuu kansalaisten ratkoessaan pulmiaan. 

Imber-Black (1988) haluaa - monien systeemistä perheterapiaa teke
vien kollegojensa tavoin - päästä irti oirekeskeisestä ajattelusta ja oireilla 
leimaamisesta. Hän puhuu oireiden ja oirekäyttäytymisen sijasta "ratkai
sukäyttäytymisestä" (solution behavior). Tässä hän nojaa Watzlawickin 
työ1yhmän (1974) havaintoon, että ongelmanratkaisutavasta saattaa tulla 
ongelma. Emme välttämättä tiedä (asianosaisina tai "ammattiauttajina") 
mikä ongelma oikeastaan on tai mikä se alunperin oli. Sen sijaan voimme 
havaita kehäliikkeitä, joissa yrityksistä ratkoa ongelmaa tulee uudentasoi
nen ongelma. Ammattiauttajat voivat vieläpä havaita ajautuneensa "lisää 
samaa" -kehään, kaventamaan asiakkaan mahdollisuuksia löytää vaihto
ehtoisia omia ratkaisujaan. 

Palkkatyöläisenä toimimisessa, palkkatyöläisyydestä poisjoutumisessa 
tai palkkatyöhön sosiaalistumisessa - ja jälkeläisten sosiaalistamisessa -
muotoutuu joukko ongelmia. Tehtävähän ei ole helppo, vaan ladattu 
monenlaisilla "mahdottomuuksilla", kuten Blanke ja Sachsse toteavat. 
Ongelmat, joita ristiriitojamme ratkoessamme kohtaamme, eivät välttä
mättä ole patologisia. Pulmissamme yritämme toteuttaa erilaisia - pitkälti 
sosiaalistumisperintönä saamiamme - selviytymisstrategioita. (Pehunen 
ja Lahtela 1982.) Käännymme usein niiden henkilöiden puoleen, joista 

katsomme olevan apua tai tukea pulmissamme - olivatpa pulmat sitten 
taloudellisia tai vaikkapa elämässä orientoitumiseen liittyviä. Toteutamme 
tietynlaista "ratkaisukäyttäytymistä". Probleemamme "ympärille" kytkey
tyy meille merkityksellisiä henkilöitä. Joitakin me "haemme" tähän, toiset 
taas tunkevat mukaan pyytämättäkin. Tästä meille tärkeiden suhteiden 
kokonaisuudesta on käytetty nimitystä merkityksellinen systeemi. Sillä 
tarkoitetaan sitä toiminnallista verkostoa, joka muodostuu "ratkaisukäyt
täytymisessä", selviytymisstrategiamme (useimmiten suunnittelematto-

1 Markon maailmassa tietyt henkilöt ovat hänelle tärkeämpiä kuin toiset, eikä esim. 

kontaktien frekvenssi (kuinka tiuhaan tavataan) välttämättä kerro kontaktien 

merkityksestä Markolle. Kysymys on siitä "subjektiivisesta kartasta", jonka mukaan 

orientoiclumme. 
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masti) esiinloihtimana. 1 (Ks. lähemmin: Selvini Palazzoli ym 1978 ja 
1980.)2 

Osa tästä verkostosta on "kansalaisyhteiskunnan puolella" (perheessä, 
ystäväpiirissä) osa taas "sosiaalivaltion puolella" (asiaan kytkeytyneet 
viranomaistahot). Annamme tälle verkostolle merkityksiä, katsomme 
joidenkin olevan avuksi, toisten taas tekevän hallaa jne. Meillä on oma 
tulkintamme pulmastamme. Mutta niin on myös merkityksellisen systee
min muilla osapuolilla. Kukin on mukana - joko "kutsuttuna" tai "kutsu
matta" - tulkintoineen. Tämä voi edistää näkökulmien rikkautta ja vaih
toehtojen löytymistä, mutta myös aikaansaada asioitten mutkistumista, 
määrittelykilpailuja ja erilaisia ratkontaa kaventavia liittoutumia. (Minuc
hin 1974, Imber-Black 1988.) 

Pohdittaessa siis (Habermasin tarkoittamaa) "elämismaailman" ym
märtämistä, tie viimeksimainittuun kulkee subjektiivisten merkitysten 
hahmottamisen kautta. Käsittääkseni Habermas tarkoittaa tätä korostaes
saan kommunikatiivisen rationaalisuuden merkitystä, "arjen kuunte
lua" .3 

Makro mikrotilanteissa 

Sen ohella, että Kerttu ja Reijo ovat rajasysteemissä "edistämässä sosiaa
lista turvallisuutta ja toimintakykyisyyttä" he ovat toteuttamassa - ja 

Tee ajatuskoe: a) Mieti jotain ajankohtaista ongelmaa, joka sinulla on nyt. (Melkoinen 

velka ja taloushuolet? Murrosikäiset lapset ja perheen toiminnallinen muutos? Lapsi 

syntynyt ja parisuhteesi uudessa tilanteessa? Pomo painaa päälle töissä?) 

b) Mieti ketkä tietävät pulmastasi - joko niin, että olet kääntynyt heidän puoleensa tai

niin, että ovat esim. hallinnollisen toimivaltansa vuoksi kuvassa mukana.

Tässä sinulla on alustava hahmo kyseisen pulman yhteydessä muotoutuvasta

merkityksellisestä systeemistä. Voit tarkentaa kuvaa pohtimalla ketkä ovat sinulle

erityisen merkityksellisiä, ketkä etäisempiä, keiden koet tukevan sinua ja keiden

vaikeuttavan pulman ratkaisua. Kuva tarkentuu edelleen, jos mietit millaisissa yhteyksissä

kyseiset henkilöt ovat toisiinsa, ohi sinun.

(Klefbeckin tyhmä (1988) aloittaa verkostokartoituksensa tähän tapaan.)

Tämän käsitteen käyttö systeemikirjallisuudessa on jossain määrin häilyvää. Esim.

Klefbeckin tyhmä lähestyy asiaa asiakkaan/potilaan kannalta. Heitä kiinnostaa erityisesti

se, ketkä asiakas kokee subjektiivisesti tärkeiksi henkilöiksi/tahoiksi. Selvini Palazzolin

ryhmä taas painottaa enemmän ammattiauttajan näkökulmaa. He yrittävät mieltää sen

henkilöiden/tahojen kokoonpanon,jossa pulmallinen käyttäytyminen- tai oire- tulee

ymmärrettäväksi. Mukana on tällöin sellaisiakin kontakteja, joita asiakas ei nimeä

tärkeiksi. Imber-Black (1988) yrittää yhdistää molemmat. Hän tähtää siihen, että sekä

sosiaalisen verkoston asianosaiset että mukaankytkeytyneet viranomaistahot kykenisivät

mieltämään itsensä uudella tavalla subjektille merkitykselliseen systeemiin.

Sipilä (1989, 201) nimeää kolme tärkeätä ehtoa ihmisten väliselle yhteisymmärrykselle:

(1) yhteinen kohtaaminen ajassa ja tilassa, (2) yhteiset kokemukset ja (3) yhteinen kieli.

Käsittääkseni tällaisten ehtojen toteutumisen erittely tuo kuvaan (1) rajasysteemit, (2)

sosiaalistumistiet ja (3) kulttuurit. Näin saattaisi aueta väyliä mm. sukupuolispesifien

kysymysten ja kohtaamiskuvioiden tarkasteluun.

81 



muokkaamassa - myös sektoreidensa julkilausumattomia "toimintapoli
tiikkoja". Siinäkin tapauksessa etteivät he edes tunne niitä - muutoin kuin 
selkänahassaan. 

Jos siis Markon kautta rajasysteemiin tulee yhteisöllisiä elementtejä -
sosiaalisen verkoston voimavirtoja, mitä siihen tulee Kertun ja Reijon 
kautta? 

Otan tarkasteluun kolme toisiinsaliittyvää seikkaa, (a) suoritepoli
tiikan, (b) näyttöpolitiikan ja (c) organisaatiokulttuurit. Ne liittyvät 
mielestäni eräinä aspekteina niihin tapoihin, joilla "systeemi" "kolonisoi 
elämismaailmaa" - siis puhuu eikä kuuntele, ja puhuu vielä arjelle vierasta 
kieltä. 

a) Suoritepolitiikka

Julkishallinnon(kin) työprosessit ovat yrityksiä ratkaista toimivan talou

dellisuuden ristiriitoja (vrt. Taikka 1984). Yhtäältä niiden on oltava 
toimivia, tuotettava tuotoksia ( = käyttöarvoaspekti), toisaalta ne ovat 
investointi työvoimaan, kiinteisiin kuluihin jne. - joilla on taloudelliset 
rajansa ( =vaihtoatvoaspekti). Edellä jo totesin, että sosiaalivaltiollinen 
tapa ratkoa toimivuuden ja taloudellisuuden ristiriitoja on rationalisoitu 

työ. Tämä tarkoittaa työn osittamista, spesialisoitumista osatehtäviin ja 
"kokoonpanotyön" kaltaista asiakkaan lähettelyä spesialistilta toiselle; siis 
palvelujen massatuotantoa. (Vrt. Julkunen 1987 Hirschhorn 1986.) 

Toimivuus yritetään turvata spesialisoinnilla ( =asiantunteva palvelu 
kullakin luukulla), taloudellisuus keskittämiseduilla (esim. suuret sairaa
lat, virastot, laitokset) sekä asiakasvirtaaman sujuvuudella ( =vähän työ
voiman aikauhrauksia per ongelma). 

Markan ongelma (mikä se lopulta lieneekin)! on yhtä aikaa konkreet
tinen ongelma (vrt. käyttöa1voaspekti), toisaalta sen "hoitaminen" on 
suorite (vrt. vaihtoatvoaspekti). Jotta voisimme ymmärtää mitä rajasystee
missä on meneillään, tarkasteluun olisi otettava Markan "käsittely" 

yrityksenä ratkaista työprosessien toimivan taloudellisuuden ristiriitaa 

päivittäistoiminnassa. Tämä tuo kuvaan ne pinnistykset, joissa työnteki
jät kamppailevat yrittäessään "hoitaa" asiointikysymyksiä esim. 20 minuu
tin käyntikerroilla ja varauslistaa paimentaen, suoritteita kirjaten. Kuvaan 
tulevat myös organisaatioiden sisäiset työnjaot, esim. "yksinkertaisten" 
ongelmien siirtäminen pienempipalkkaisille työntekijöille.2 
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Palaan "Markon ongelmaan" loppuluvussa. 

Se mikä lyhyellä tähtäimellä vaikuttaa taloudelliselta (vähän aikaa marko-kysymyksen 

ratkaisemiseen kullakin kerralla) voi pitkällä tähtäimellä olla kallista: jos esimerkiksi 

ratkottava asia toistuu ja toistuu, keräten ehkä yhä useampia viranomaisia verkostoon. 

"Toimivan taloudellisuuden" ristiriidat eivät siis tyystin ole työntekijöistä riippumattomia 

reunaehtoja, vaan he muokkaavat niiden ratkontaa itsekin. 



Toimivuus yritetään siis saavuttaa osittamalla työtä ja erikoistumalla. 
Näin työntekijöiden työnjako ja spesialiteetti rajautuvat ehkä eri tavoin 
kuin arjen ongelmat. 

Se mitä Marko kohtaa rajasysteemissä, on yrityksiä käsitellä hänen 

asioitaan työntekijöiden mandaatti- ja osaamiselementteihin jaettuina ja 
kustannuksia säästäen. 

Tällä hetkellä korostuvat paineet suoritepolitiikkaan. Taustaa sille 
muodostavat pyrkimykset julkisten menojen rajoittamiseen. Konkreetti
sena ilmentymänä on. 111111. tulosvastuullisuuden ja tulosjohtamisen 
esiinmarssi. Verkostoituvassa palvelutoiminnassa tämä johtaa absurdi
teetteihin: tulosta mitataan erikseen kullakin sektorilla/kussakin organi
saatiossa - vaikka tulos muodostuu kokonaisen verkoston toimista. 

Mittauskieli ymmärtää määrällisiä osoittimia, vaikka ne kertovat usein 
äärimmäisen vähän toiminnan laadusta. Tulos- ja suoritemittaus voi jopa 
johtaa asiointikertojen tiuhentamiseen ja asiakkaiden tiivistyvään "juok
suttamiseen". Pitkittyvät ja kehään kiertyvät asiakkuudet voivat määrälli
sissä osoittimissa osoittautua menestykselliseksi työksi. Kunkin sektorin 
yrittäessä saada suoritteita "piikkiinsä", yhteisetkin toimet on omittava 
omiksi aikaansaannoksiksi. 1 (Tulosmittauksesta ks. lähemmin Kunnalli
nen työmarkkinalaitos 1989.) 

b) Näyttöpolitiikka

Näyttöpolitiikan eräästä aspektista oli jo puhe: Marko saattaa joutua 
myllyyn, jossa viranomaisten on määrä panna täytäntöön tiettyjä "toimin
tapolitiikkoja" (jopa keskenään ristiriitaisilla tavoilla). Jos esim. työvoima

toimen uusi toimintapolitiikka (vrt. uusi työllisyyslaki) velvoittaa tämän 
sektorin tekemään kaikkensa tiettyjen työttömien työllistämiseksi,2 ldin
nostus Markan elämäntapavalintoihin voi suuntautua pikemminkin toi
mintapolitiikasta kuin asiakkaan orientaatioista käsin. (Viimeksimainit
tuun saattaa myös liittyä Markan vasta (tai jo) hakuvaiheessaan oleva 

orientoituminen valintoihinsa, täsmällisten ja työntekijöille ymmärrettä
vien perspektiivien "puuttuminen".) 

Työllistämissuuntautuneisuutta voi olla sosiaalityöntekijöilläkin. Jopa 
niihin työntekijöihin, jotka mielihyvin edistäisivät muitakin kuin palkka
työkeskeisiä arvoja, kohdistuu paine: asiakkaita pitäisi saada pois akteista, 

työruuhkaa ja "tapauskuormitusta" pitäisi keventää. Mikä olisikaan onnel
lisempaa kuin Markan työllistyminen? 

Kuulin myös äärimmäisen esimerkin: yhdyskuntatyöntekjöiden pitäisi saada asukkaiden/ 

asiakkaiden omat toimet omiksi aikaansaannoksikseen. 

Marko ja muut pitää saada pysymään velvoitetyöpaikassa kuusi kuukautta, muuten 

työvoimatoimen johdolle tulee pyyhkeitä. 
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Siis: jos mielimme ymmärtää rajasysteemin mikrotilanteita, kannattaa 
eritellä toimintapolitiikkoja, niiden ristiriitoja ja vaihdoksia. 1 

Näyttöpolitiikka liittyy legitimaatioon. Hyvinvointivaltion palvelu
järjestelmien on osaltaan turvattava, etteivät kansalaisten asiointikokemukset 
erkaannu liian kauas siitä, mitä hyvinvointivaltionismi lupaa. (Vrt. Offe 
1975.) Niinpä järjestelmien on annettava kuva yhdenvertaisesta ja asian
tuntevasta palvelusta. Kuitenkin järjestelmien sisällä valikoidaan asiak
kaita paneutumisen erilaisille asteille ja asiantuntijat ovat monissa tapauk
sissa hämmennyksissään, tietämättä mitä oikeastaan pitäisi tehdä. (Ks. 
lähemmin Arnkil 1988.) Järjestelmät tekevät julkisuustyötä (Moksunen 
1990). Siihen heillä on monta yleisöä: 

asiakkaat 
kollegat "omassa virastossa" 
hallinto 
muiden organisaatioiden verkostokumppanit 
"suuri yleisö". 

Sosiaalityö on aivan erityislaatuisessa asemassa professionalismin esit
tämisessä. Useimpien muiden ammattilaisten professionalisoituminen ta
pahtuu rajaamalla spesialiteetin piiriä ("psyykkisiin kysymyksiin", "sisä
tauteihin" jne.). Jotta rajaamisen voi tehdä, on asioita rajattava ulos, 
muiden hoidettaviksi. Schön (1983, 42-44) toteaa, että kurinalaisen pro
fessionaalisuuden saavuttaminen edellyttää tietyn havaintoaineiston si
vuuttamista, ja ns. ylijäämäkategorioiden muodostamista (esim. "vaikea 
lapsi"). Viimesijaiseksi muodostunut sosiaalityö saa sosiaalivaltion muista 
instansseista "hoidettavakseen" asiakkaita ja ongelmia, joiden kanssa 
muut eivät (enää) osaa tai halua toimia. Niiden "katsotaan kuuluvan" 
muualle, viimein sosiaalitoimiston sosiaalityölle. Muiden rajatessa spesi
aliteettiaan sosiaalityö saa tapauskuormituksensa täyteen "ylijäämäkate
gorioita". Sosiaalityöntekijöiden paradoksaalinen tehtävä professionalis-
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Imber-Black (1988) esittää kiinnostavan case-kuvauksen. Connorsin perhe, joka 20 

vuoden ajan oli toimivut sijaisperheenä ja saanut lastensuojelutyöntekijöiden täyden 

tuen, joutui outoon myllytykseen. Aiemmin he olivat vaikeissa tilanteissa saaneet tukea, 

jotta jaksaisivat ja pärjäisivät sijaisvanhempina. Nyt - yhtäkkiä - pienetkin vaikeudet 

tulkittiin epäonnistumisiksi, jotka perustelivat lasten siirtämistä takaisin biologisille 

vanhemmille. Sosiaalityöntekijät olivat unohtaneet kertoa, että aiemman - sijoituksen 

pitkäaikaisuutta tukevan toimintapolitiikan - sijasta nyt olikin meneillään pikaista 

biologisille vanhemmille palauttamista suosiva politiikka. Alkoi kehäliike: 

Sosiaalityöntekijät halusivat yhä enemmän informaatiota Connorsin perheestä, yrittäen 

saada sitä mm. lastenpsykiatrian kautta, hankkiakseen näin "todistusaineistoa" lasten 

palauttamiselle. Perhe taas sulki rajojaan vähentäen informaation välittämistä. Tämän 

taas sosiaalityöntekijät tulkitsivat yhteistyöhaluttomuudeksi ja -kyvyttömyydeksi - siis 

todistusaineistoksi perheen ongelmallisuudesta. Ja niin edelleen. Molemmat osapuolet 

kasasivat verkostoon "lisää voimaa". Connorsit niitä, jotka kannattivat heitä pärjäävänä 

sijaisperheenä, sosiaalityöntekijät niitä, jotka yrittivät saada kompromettoivaa 

informaatiota. 



min esittämisessä on osoittaa kyvykkyytensä muille mahdottomissa 
kysymyksissä . 1 

"Lopullinen" viimesijaiselle sosiaalityölle lykkääminen ei kuitenkaan 
ota onnistuakseen. Pulmalliset ongelmat (esim. "moniongelmaisuus") 
punovat ensisijaisia ja viimesijaisia järjestelmiä pitkäaikaisiin kumppa
nuuksiin. 

Marko siis kohtaa rajasyysteemissä erilaisten toimintapolitiikkojen 
konkretisointiyrityksiä "hänen kohdallaan". Hänen asioidensa käsittelyllä 
on laajempikin yleisönsä. Hänenkin käsittelynsä on ikään kuin näyttämöl
lä. 

Sosiaaliseen verkostoon ja potentiaalisiin asiakkaisiin pitäisi välittyä 
viesti taitavasta ja yhdenvertaisesta käsittelystä, tiukkuuden ja joustavuu
den yhdistelmästä. Tällaisen viestin pitäisi kulkeutua myös kollegoille. 
Niin myös johdolle, jolle pitäisi välittyä myös kuva toimintapolitiikan 
toteutumisesta. "Suuren yleisön" pitäisi vakuuttua verovarojen käytöstä 
taitavaan ongelmanratkaisuun, eikä esim. palvelujärjestelmien hyväk
sikäytöstä. 

c) Organisaatiokulttuurit

Schein (1987, 26) määrittelee organisaatiokulttuurin perusoletusten mal
liksi, jonka 1yhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsitte
lemään ulkonaiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä 
ongelmiaan. 

Edellä totesin jo, että "toimintapolitiikat" välittyvät - toimijoiden toi
mintana - rajasysteemeihin. Ne välittyvät sekä yrityksinä toteuttaa esim. 
työllistämistä, että myös työn organisointitapoina. Niistäkin oli puhetta: 
Työ on ositettu spesialiteettien mukaisesti. Henkilöstökulujen säästämi
seksi "yksinkertaisia" asioita yritetään delegoida lyhemmän koulutuksen 
saaneelle, pienempipalkkaiselle henkilöstölle - ja käyttämään teknisiä 
apuvälineitä, mm. ATK:ta. Nämä ovat johtamisen, työn organisoinnin 
kysymyksiä, jotka osaltaan muotouttavat organisaatiokulttuuria. (Ks. 
Stjernö 1986.) 

Organisaatiokulttuuri voi tulla osaksi rajasysteemien toimintaa "hieno
varaisemmillakin" tavoilla. Seikkulan ja Sutelan kuvaus rajasysteemin 
toiminnasta hoidollisessa käytössä tarjoaa kiinnekohdan tarkastella erästä 
aspektia, nimittäin organisaation "rakenteellisia elementtejä". Heidän 
mukaansa rajasysteemin toimintaa määrää syntynyt uusi rakenne (hoito
organisaation ja sosiaalisen verkoston kohdatessa) eikä esimerkiksi 
julkilausuttu tavoite (heidän esimerkissään terapeuttisuus). Lainaan 
uudestaan kohdan heidän artikkelistaan (1989b, 10), jossa he selvittävät 
tämän rakenteen toimintaa: 

1 Tavallaan siis odotetaan ihmettä, toisaalta taas ei. Riittää kun "vapaudutaan" ko.
asiakkaista. Sosiaalityön arvostus ihmeidentekijänä ei liene kovin korkea (vrt. Kairimo 
1982). 
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"Potilaan ja hänen verkostonsa tuoma ongelma alkaa elää rajasysteemissä. 
Tämä ongelma toimii yhteisen systeemin nimittäjänä. Hoitavan työ1yhmän 
toiminta ratkaisee sen 'valloittaako' tämä ongelma vuorovaikutuksen niin, ettei 
siihen löydy ratkaisua, vai alkaako työ1yhmän mukanaan tuoma järjestäytyneisyys, 
joustavuus ja kyky mahdollisimman monipuoliseen ongelman hahmottamiseen 
kasvattaa perheen tai muun verkoston toimintakykyä." 

Lienee selvää, että työryhmän mukanaan tuoma järjestäytyneisyys, 

joustavuus ja monipuolisuus ongelman hahmottamisessa voi "valloittaa 
rajasysteeniin" vain, jos työ1yhmässä on näitä ominaisuuksia/ 

On jopa kysymys siitä, onko tilanteessa lainkaan työ1yhmää, vai koh
taako asiakkaan yksittäinen työntekijä. Nämä ovat työn organisoinnin ja 
organisaatiokulttuurin kysymyksiä. 

Jokaiselle asiakastyötä tekevälle on tuttua, että joissakin akuuteissa 
tilanteissa asiakkaan ja hänen systeeminsä hätä, joskus jopa paniikki 
valloittaa rajasysteemin. Sosiaalityön tutkiva kehittäminen -projektissamme 
toteutui prosessi, jossa perheen kanssa työskentelevään yhteisöön repesi 
aivan samanlainen "split", kahtiajakautuminen, kuin perheessäkin oli. 1 

Sosiaalityön "klassikkokirjallisuudessa" on jo käsitelty tämänkaltaisia 
asioita. Tällaiset prosessit voidaan mieltää transfrensseiksi ja vastatransfe
rensseiksi, toimijoiden toiveiden ja pelkojen projisoitumiseksi systeemis
sä. (Vrt. Kananoja ja Pentinmäki 1975). Asiaa on kuitenkin tarkasteltu 
enimmiltään yksittäisten toimijoiden suhteina (yksi asiakas ja yksi työn
tekijä). 

Perheen asiointisuhteeseen tuomaa "systeemiaineista", pelejä, on 
tarkasteltu laajalti perheterapeuttisesti orientoituneessa kirjallisuudessa. 
Kuvaan on myös alkanut ilmaantua työyhteisöjen "pelin" työntyminen 
asiointisuhteisiin. (Ks. esim. Hoffman 1985, Imber-Black 1988.) 

Seikkulan ja Sutelan hahmotusta seuraten: työyhteisön rakenteelliset 
elementit liittyvät sosiaalisen verkoston rakenteellisiin elementteihin, ja 
tämä muotouttaa rajasysteemin toimintaa. Rakenteelliset elementit ovat 
tietysti toiminnassa toteutuvia rakenteita. (Vrt. Giddens 1984.) 

Jos työyhteisön rakenne on rigidi, jäykän hierarkkinen, se tuo tämän 
ominaisuutensa rajasysteemiin. Jos se on kaoottinen, se tuo rajasysteemiin 
tämän ominaisuutensa jne. (Vrt. Minuchin 1974.) Jos työn oraganisointi -
virallinen ja epävirallinen- on yksilöllistävä, tämä elementti tulee rajasys
teemiin. Viranomaispanos rajasysteemiin ei siis ilman muuta ole "järjes
täytynyt, joustava ja ongelmia monipuolisesti hahmottava".2 

Moni työyhteisö on voinut havaita asiakaskäynnin jälkeen riitelevänsä keskenään 
samankaltaista riitaa kuin juuri kohtasi asiakkaiden yhteisössä. 

2 Artikkelissani Asiakkaiden valikointi . . . (Sosiaali viesti 2/88) koetin hahmottaa
sosiaalityöntekijöiden tapaa tehdä yksilöllistä työtä ja samalla kollektiivisesti pitää yllä 

mielikuvaa sosiaalitoimistosta. Yksilöllinen työskentely tapahtuu valikoimalla asiakkaita 

eritasoisille paneutumisen askelmille, asiakkaan lojaalisuuden koettelun kautta. Työn 
tekemisen tavat ja asiakkaan saamat palvelut vaihtelevat huomattavasti työntekijältä 
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Ymmärtääksemme siis Markan kohtaloita rajasysteemeissä, meidän 
olisi tutkittava työyhteisöjen rakenteellisia - toiminnassa muotoutuvia -
ominaisuuksia. Näin kuvaan tulevat työntekijöiden keskinäisen vuorovai
kutuksen ohella johtaminen ja johtamisjärjestelmät, virallisen ja epäviral
lisen punokset; organisaatiokulttuurit. 

Marko mikrotilanteessa 

Markan tilannehan oli seuraava (vrt. edellinen raportti): 
Marko, 25 vuotta 
Marko on keskeyttänyt metallialan ammattiopintonsa. Ollut jonkin aikaa me

tallialan töissä, mutta ollut työstä pois jäätyään työttömänä, karenssilla. Hän asuu 
äitinsä asunnossa. Äiti on asioinut sosiaalitoimistossa omissa ja poikansa toimeen
tuloasioissa, valittaen samalla, että Markon kaverit oleilevat ja juovat heillä. Äiti 
kertoo, ettei pian jaksa enää. 

Marko on suostuteltuna käynyt sosiaalitoimistossa, saanut toimeentulotukea 
ja ohjattu työvoimaneuvojalle. Itsenäiseen asumiseen tähtäävä kunnan vuokra
asunnon hankkiminen on vireillä sosiaalityöntekijän ehdotuksesta. 

Työvoimaneuvoja järjestää työpaikan puualan yrityksestä, jossa Marko viihtyy 
aluksi, mutta saa jonkin ajan kuluttua poissaolojen takia lopputilin. Ongelmia 
koituu myös asumisessa. Vuokra-asunto järjestyi, mutta ennen pitkää naapurit 
valittivat häiriöistä, joita mm.kaverit aiheuttavat. Sosiaalityöntekijän vetoomukset 
isännöitsijälle, asuntosihteerille ja Markalle itselleen eivät tehoa. Pyynnöstä Marko 
käy A-klinikalla, vaikka ei koe itseään juopoksi. Vuokrarästit painavat, vaikka 
sosiaalityöntekijä on tehnyt parhaansa maksusuunnitelman toteuttamiseksi. Häätö. 
Muutto takaisin äidin asuntoon. 

Äiti asioi sosiaalitoimistossa omissa ja poikansa toimeentulotukiasioissa, 
valittaen samalla että ... 

Markon ammattilaisverkostoon kuuluvat (taakse jääneiden oppilaitosten ohella) 
mm. sosiaalitoimisto, työvoimatoisto, asuntovirasto ja A-klinikka. Sosiaaliseen
verkostoon kuuluvat mm. kaverit, äiti, naapurit ja ehkä työtoverit.

Kuvaan kertyy monta tulkintaa ja monta interventiota: 

sosiaalityöntekijä: kyseessä on poika, jolla on itsenäistymisongelma, ja jota 
kaverit käyttävät hyväkseen; siispä työhön ja itsenäiseen asumiseen 
työvoimaneuvoja: kyseessä on poika, jolla on ongelmia työmotivaationsa 
suhteen; siispä motivoivampaa työtä ja työhön motivointia 
isännöitsijä ja asuntosihteeri: kyseessä on poika, joka ei hoida asioitaan; siis
pä ulos 
A-klinikka: kyseessä on poika, joka on juomakierteen alussa; siispä realisointia
ja supportoivaa keskustelua
äiti: Marko ei ole kiltisti kotona, vaan tuo kavereita; siispä kaverit loitolle
Marko: ??? Minulta puuttuu rahaa. Sen lisäksi jokainen tuntuu tietävän, että

työntekijälle ja asiakkaasta asiakkaaseen. Tämä kuitenkin peittyy "yhtenäisen linjan" 

taakse. Työntekijöillä on "omia asiakkaita" ja "omat asiat" pidetään omina - niistä ei 

"lauleta". Linja voi todellakin näyttää lautakuntaan ja "suureen yleisöön" päin yhtenäiseltä. 

Tällainen paneutumisen sääntely on ymmärtääkseni eräs tapa, jolla sosiaalityöntekijät 

sääntelevät kuormitustaan työssään. Kun kuormituksen sääntelyssä voitetaan, menetetään 

kollektiivisuudessa, yhteistyössä, taakan jakamisessa. Sääntelystrategia kun on työtä 

yksilöllistävä. 
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minulla on muukin ongelma - paitsi minä itse. Minulla on ilmeisesti jokin 
omituinen ongelma. Kukaan ei kuitenkaan kerro eikä kysy. 

Olettakaamme, että sosiaalitoimistossa on meneillään "kampanja", 
jossa viraston johto on saanut lautakunnalta ohjeet tarkentaa toimeentu
lon myöntämisen käytäntöjä - kunnan keskushallituksen kiinnitettyä 

huomiota kasvaneisiin menoihin. Sosiaalivirastolla on työyhteisöpalave
reissa puhuttu työikäisten - ja kykyisten asiakkaiden "jäntevämmästä" 
käsittelystä. Johto on korostanut, että tiukat norminmukaiset tulkinnat 

voivat edistää ko. asiakkaiden irtautumista itsenäiseen tulonhankintaan. 
Keskijohto on tosin hieman eri mieltä, epäillen em. ajatusten realistisuutta. 

Kerttu kuuluu niihin työntekijöihin, jotka vastustavat asiakkaiden 
"pakottamist;:i" työhön. Hän haluaa antaa asiakkaalle aikaa pohtia vaih
toehtojaan. Niinpä hän katselee normeja hieman väljemmin. Markon hän 
olettaa olevan itsenäistymisvaikeuksissa, mutta ei halua "prässätä" tätä. 
Markon äiti tosin muistuttelee, ettei pian jaksa enää. 

Kertun dilemma on strategian löytäminen yhtäältä viraston toimin
tapolitiikassa: kuinka saada autonomiaa omalle työlle ja olla olematta liian 
näkyvässä ristiriidassa meneillään olevan "kampanjan" kanssa. Hänellä on 
virastolla sekä liittolaisia että vastustajia - eri portailla. Toisaalta hän kokee 
ongelmia Markon ja äidin välissä. 

Kertun dilemmaa mutkistaa vielä se, että hänen työparinsa (Maija) 
kehottaa Kerttua eristämään Markoa tietyistä tämän kavereista. Maija 
tuntee heidät asiakkaina ja arvelee, että he ovat "huonoa seuraa" Markalle. 

Olettakaamme edelleen, että työvoimatoimistossa on meneillään yritys 
täyttää työllistämisvelvoite. Johto odottaa voivansa raportoida tuloksia. 

Reijo kokee, että Markolla on ongelmia työmotivaationsa suhteen. Hän 
on yrittänyt räätälöidä työpaikkoja, mutta Marko on aina keskeyttänyt 
lupaavan alun jälkeen. Reijo arvelee, että tarvitaan myös motivointia 
ylipäätään elämänsuunnitelmien pohdintaan, ja katsoo, että tämä olisi 
ammatinvalinnanohjaajan (Kalevin) "heiniä". Ammatinvalinnanohjaaja 
katsoo, ettei elämänsuunnitelmia selkiytetä noin vain, mutta samalla 

toteaa, ettei hänellä ole nykytilanteessa aikaa 1yhtyä pitempikestoiseen 
työskentelyyn Markon kanssa. Hän pohtii voisiko Marko hyötyä keskus
telusta jonkun terapeutin kanssa. Marko on tosin liian vanha perheneu
volan asiakkaaksi ja mielenterveystoimisto ilmoittaa ottavansa asiakkaita 

vain rajumpien oireiden ja tiukan ajanvarausseulan pohjalta. Parhaimpana 
Kalevi pitää työelämään valmentavaa kurssia. Tosin Markalla on takanaan 
keskeytyneitä opintoja 

Reijon dilemma on löytää linja työllistämisvelvoitteen ja aikaavievän 
räätälöinnin katvealueelta. Hänellä on liittolaisia (mm. Kalevi), mutta 
näillä ei ole aikaa. Johto ehdottaa Markon lähettämistä kunnan töihin, 
mutta Reijo epäilee työsuhteen kestoa. Hän ja ammatinvalinnanohjaaja 
panevat toivonsa A-klinikan terapiavalmiuksiin. 

A-klinikka on pyrkimässä pois "terapialeimastaan". Siellä panostetaan
toiminnallistamiseen ja supportioon, ei yksilöterapiaan. Marko ei koe 
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itseään juopoksi eikä oikein ymmärrä miksi hänen pitäisi vierailla A
klinikalla. A-klinikan väki (sosiaaliterapeutti ja hänen työparinsa, A
klinikan johtaja) on samaa mieltä, ja arvelee, että parasta aktivointia olisi 

työpaikan räätälöinti Markolle. Se taas kuuluu työvoimatoimistolle. Sosi
aalitoimistolta he odottavat Markon toimeentulovaikeuksien helpottamis

ta - juominen kun on heidän mielestään usein yhteydessä ajankohtaisen 
tilanteen vaikeuksiin. Supportionkin he katsovat tässä tapauksessa kuu

luvan sosiaalitoimiston tehtäviin - Marko kun ei ole halukas A-klinikan 
asiakkaaksi, ja A-klinikkahan pohjaa vapaaehtoisuuteen. 

Asuntosihteeri tuntee osan Markon kavereista ja nyt Markonkin. Hän 

on sitä mieltä, että näillä ei ole asiaa "normaaleille markkinoille", elleivät 

he noudata samoja järjestyssääntöjä kuin toisetkin. Asuntosihteeri oli 
monta kertaa soittanut Kertulle ja todennut, että Marko saa pian häädön. 

Asuntosihteeri oli toivonut, että Kerttu "puhuisi Markolle järkeä". 
Isännöitsijä taas katsoi, ettei tässä auta järjen puhuminenkaan. Tuki

asunto voisi olla Markolle sopiva. Siinähän olisi valvottuna. Tosin Marko 

ei Kertun mielestä juo "tarpeeksi" ollakseen tukiasuntoasiakas. 
Kerttu on yrittänyt ottaa asiaa esiin viraston keskiviikkopalavereissa. 

Niissä on kuitenkin aina niin paljon asiaa, ettei Markon asiaan ole ehditty 
paneutua. Kerttu on myös kokenut, että hänen ammattitaitoaan epäillään, 

jos hän tuo asiaa jatkuvasti esille. 
Työnohjauksessa Kerttu sai Markoasian teemaksi, ja siellä pohditaan 

miksi Kerttu on niin innokas auttamaan Markoa, mikä on hänen motiivin

sa "hoivata" Markoa. 
Mm. tällaiset suoritepolitiikan, näyttöpolitiikan ja organisaatiokult

tuurin puolet voivat olla mukana Markon kohdatessa Kertun. 
Jos kuvaamme kontaktit em. verkostossa, saamme melko sekavan 

kuvan. Graafinen kuvio ei kuitenkaan ole läheskään niin sekava kuin 
monet moniasiakkuustilanteet: 

,_..,__--<1.Hr •• porh• 

Markon sosiaalinen verkosto 

Kuvio 9: Funktionaalinen systeemi ja Marko 
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Marko (1) on vuorovaikutuksessa äitinsä (2) ja kavereidensa (3) 
yksinkertaisuuden vuoksi tässä vain yksi kaveri) kanssa. Hänellä on 
asiakkuussuhde Kerttuun ( 4), Reijoon (6), Kaleviin (7); ammatinvalinnan
ohjaajaan siis, tosin ohimenevä). Lisäksi hän asioi A-klinikan sosiaalitera
peutin luona (8) ja on kontakteissa isännöitsijään (11). 

Myös Markon äiti on Kertun asiakas. 
Viranomaisverkosto koostuu edellä mainittujen virkailijoiden lisäksi 

Kertun työparista Maijasta (5), jolla on kontakti myös Markon tiettyihin 
kavereihin, A-klinikan johtajasta (9), joka on sosiaaliterapeutin työpari 
sekä asuntosihteeristä (10). Viranomaisilla on keskinäiset kontaktinsa. 
Kussakin virastossa on omat "virastopelinsä" ja sektorissa omat "sektori
pelinsä". 

Marko n ja Kertun kohtaaminen virastolla on "mikrotilanne", jota voi 
tutkia esim. kontekstoimalla tämä kohtaaminen laajempiin systeemisiin 
yhteyksiinsä - ja palaamalla sitten takaisin kohtaamisen analyysiin. 

8. FUNKTIONAALISET SYSTEEMIT, RAJASYSTEEMIT JA
VIRANOMAISVERKOSTOT, VIELÄ KERRAN

Funktionaaliset systeemit muodostuvat siis tehtäväkeskeisesti, "ongel
manratkontaan". Kuviossa 3 oli yksiukerLaisLeLLu funktionaalinen systee
mi (vain kaksi viranomaistahoa). Kuviossa 9 Markon "tapaus" toi kuvaan 
lisää viranomaistahoja. 

Jotta funktionaalisen systeemin erittely olisi konkreettista, se tulisi 
kytkeä tuotosten tuottamiseen, aikaansaannoksiin. Tähänastisessa tar
kastelussa se on vain korvattu "ongelmanratkonnalla". 

Julkisen vallan ja sosiaalisten verkostojen kytkentä tapahtuu joidenkin 
"ilmiongelmien" pohjalta. Joko kansalaiset asioivat virastoissa tms. ja 
"tarjoavat" jotain ongelmaa käsittelyyn, tai sitten viranomaiset tulkitsevat 
oma-aloitteisesti tietyt asiat väliintulojaan edellyttäviksi. Usein tapahtuu 
aloitteellisuutta yhtä aikaa molemmista suunnista. 

"Ilmiongelma" on kuitenkin vain kiinnekohta tulkinnoille, ja niiden 
pohjalta "ongelma" alkaa elää verkostoelämäänsä. 

Konkreettinen funktionaalisen systeemin erittely tulisikin mielestäni 
kytkeä sen tarkasteluun, millainen ongelmanratkaisutoiminta "ilmiongel
man" ympärille muodostuu. Voi olla, että viranomaisten väliintulot 
edesauttavat uusien ratkaisutapojen muodostumista. Mutta voi myös olla, 
että nämä väliintulot - varsinkin verkostossa "puuroutuessaan" - kaven
tavat kansalaisten mahdollisuuksia löytää uusia omia ratkaisutapojaan. 

Erittelyn lähtökohtana on siis toiminta: Millainen ratkaisutoiminta on 
lähtökohtana julkisen vallan ja sosiaalisen verkoston suhteiden alkamisel
le. (Hyvä kysymys asiakastyössä on: Mikä on muuttunut? Näin kartoite
taan sitä, miten asiakas on tähän mennessä ratkonut ko. kysymyksiään -
ja miksi hän tulee juuri nyt.) 
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Toiminta on myös erittelyn kohde jatkossa: Millaiseksi muodostuu 
ratkonta viranomaisten - ehkä yhä uusien - ilmaantuessa kenttään. 
Nähdäänkö tässä toistuvia kuvioita? Ovatko viranomaiset itse asiassa 
kaventamassa palvelun käyttäjien ratkaisutoimintoja ja -mahdollisuuksia? 
Raahaudutaanko "lisää samaa" -kehässä? Onko esim. sosiaalityöstä itse 
asiassa tullut toimintakykyisyyden rajoittaja -- oman rajoittuneen toimin
takykyisyytensä vuoksi?1 

Tähän liittyy mielestäni kysymys sosiaalityön tiedontarpeesta. Onhan 
aiheellisesti kannettu huolta siitä, että sosiaalityö tunkeutuu tiedontarpei
neen ihmisten privaattiin. Mielestäni sosiaalityö tarvitsee sen verran tietoa, 
että pääsee pois. Ts. se tarvitsee tietoa siitä, miten se on joutunut mukaan 
ratkontatoimintaan ja miten "se on siellä nyt". 

Yllä kuvattu erittely vie funktionaalisten systeemien historian eritte
lyyn. Kiinnekohtana on "casehistoria", mutta näkökulmana on julkisen 
vallan mukaantulojen ja mukanaolemisten erittely, konkreettinen sosiaa
litutkimus. 

Rajasysteemit ovat siis vuorovaikutusjärjestelmiä, joita syntyy funktio
naalisen systeemin "sisään", julkisen vallan ja sosiaalisen verkoston välit
tömään kosketuspintaan. Markoesimerkissämme tämän rajasysteemin 
muodostavat Markon ja äidin ohella Kerttu, Reijo, A-klinikan sosiaalitera
peutti ja isännöitsijä. Rajasysteemin erittely edellyttää kuitenkin sekä koko 
sosiaalisen verkoston (mm. kaverit) että koko funktionaalisen systeemin 
(muutkin viranomaiskytkennät) erittelyä. 

Viranomaisverkostot koostuvat niistä konkreettisista henkilöistä, jotka 
julkisen vallan "puolelta" ovat keskenään vuorovaikutuksessa ongelman
ratkaisu toiminnassa. 

Kaikki yllä mainitut vuorovaikutuskuviot ylittävät sektorirajat. 

9. TEORIOIDEN RAJASYSTEEMIT

Jorma Hänninen (1988) on tarkastellut sosiaalityön "keskusteluaaltoja". 
Hän toteaa, että ensimmäinen aalto oli 1950-luvulta alkanut metodikes
kustelu. Toinen aalto oli 1980-luvun ideologiakritiikki (sosiaalivaltiokri
tiikki). Hän näkee myös merkkejä alkavasta kolmannesta aallosta, realis
tisista tutkimusohjelmista. 

Ensimmäisen keskusteluaallon keskiössä oli "asiakassuhcle", jota tar
kasteltiin mm. psykodynaamisin case work -jäsennyksin. 

Tämän raportin käsitteistön pohjalta kysymys oli rajautumisesta yhteen 

rajasysteemin aspektiin, yksittäisen työntekijän ja asiakkaan suhteeseen. 
Huomiotta sen sijaan jäivät sekä ne sosiaalivaltiolliset järjestelmät, jotka 

Totte Vaclen, kokenut psykologien työnohjaaja, on todennut osuvasti: Jos tiedät vain 

yhden tavan toimia, älä tee sitä! Jotta tietäisi toisenkin tavan toimia, on eriteltävä mikä 

oli se yksi tapa. 

On siis eriteltävä omaa toimintaansa osana ongelmaa. 
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konstituoivat tuota "kohtaamista" että ne kansalaisyhteiskunnan toimin

not, jotka myös sitä konstituoivat. Rajaus otettiin siis annettuna - ja näin 

menetettiin mahdollisuuksia edetä asiakassuhteen muihin puoliin kuin 

psykodynaamisiin ulottuvuuksiin. 'Giddensiläisittäin' ongelmana oli yksi

puolisuus: rakenteet toimintaa konstituoivana jäivät tarkastelusta syr

jään.1 

1980-luvulla nousi toinen aalto, sosiaalityön ideologiakritiikki. Käsi

tejaotteluni mukaan ideologiakritiikki otti tarkastelukohteekseen makro

tason, sosiaalivaltion, josta se teki yksisuuntaisia päätelmiä alasysteemiin, 

sosiaalityöhön (eristäen sitä samalla työnjaollisista yhteyksistään). 'Gid

densiläisittäin' ongelmana oli toiminnan sivuuttaminen rakenteita kons

tituoivana. Sosiaalityö oletettiin sosiaalivaltiollisten funktioiden ilmenty

mäksi - tarkastelematta niitä muunnoksia, joita tapahtuu systeemin eri 

tasojen sisällä ja välillä vastavuoroisissa, toisiinsa vaikuttavissa suhteissa. 
Niinpä menetettiin mahdollisuuksia edetä muuhun kuin ideologiakritiikin 

suuntaan. 2 

Olen yrittänyt hahmotella välitason käsitteitä. Ne ovat luonnoksia 

sosiologian ja psykologian välimaastossa. 

Jorma Sipilä (1985 b, 15) on todennut, että sosiaalityön tieteelliseksi 

perustaksi "olisi ihanteellista olla sosiologi, joka on kiinnostunut myös 

psykologisista kysymyksistä tai psykologi, joka on kiinnostunut myös 

sosiologisista kysymyksistä". 

Giddens (1984, 172) on todennut, että sosiologisen analyysin sopiva 
kohdennuspiste on "rakenteiden ilmeneminen yhteiskunnallisten järjes

telmien uusintamisessa sekä tämän uusintamisen välineinä että sen 

tuotoksina". Hän perää subjektin tarkastelua sosiologiassa: "Yhteiskunta

teorian nykyinen kiireisin ja tähdellisin tehtävä ei enää ole subjektin 

käsitteellinen eliminointi, vaan päinvastoin subjektin uudelleenlöytämi

sen edistäminen ilman uutta lankeamista subjektivismiin" (emt, 81). 

Hänelle tie subjektin löytämiseen on toiminnan ja toimintakäytäntöjen 

tutkiminen ajassa ja paikassa. 

Kuitenkin jo 1950-luvulla tavoiteltiin rakenteellisia yhteyksiä. Boothe 0956,57) kehotti 
Kiljavan seminaarissa työryhmiä miettimään tapausten yhteydessä "mitä suuria 
yhteiskunnallisia ongelmia tapaukset tuovat esiin". Ryhmät havaitsivat mm. naisten 
työssäkäynnin yleistyvän jne - siis palkkatyöläistymisilmiöitä. Boothe myös korosti 
perhettä yksilöiden ensisijaisena 1yhmänä - tavoitelleen siis yksilökontekstia laajempaa 
näköalaa. 
1970-luvulla sosiaalityön metodikirjallisuuteen ilaantui Pincusin ja Minahanin kirja 
Social Work Practice - moclel ancl methocl 0973). Tämä Suomessakin kurssivaatimuksiin 

tiensä löytänyt kirja hahmotteli jo sosiaalityötä systeeminä ja sen kohteita - mm. 
2 Tämä näkyy mm. sosiaalityön perspektiivien irtoamisena nykytyöstä. Ne tulevat esim. 
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Heinoselle (1984) pikemminkin ammatillisen sosiaalityön ulkopuolelta kuin sen 
ristiriidoista. Heinosella on tosin myös runsaasti kiinnekohtia ristiriitojen tarkasteluun 

(ks. myös Heinonen 1986). (Heinosen lisensiaattityö, 1984, joka tapauksessa puhkaisi 
sosiaalityökeskustelun metoclikeskustelusta sosiaalivaltion reaaliteettien tarkasteluun. 
Myöhempi keskustelu on sille paljossa velkaa.) 



Leontjev 0977, 151) perää psykologina subjektien asettamista kon
kreettishistoriallisiin yhteyksiinsä - toimintaan - psykologisen tutkimuk
sen kohteina: "Ihmisen persoonallisuuden todellisena perustana ovat 
hänen luonteeltaan yhteiskunnalliset suhteensa maailmaan, mutta suh
teet, jotka toteutuvat, ja ne toteuttaa hänen toimintansa, tarkemmin 
ilmaistuna hänen monimutkaisten toimintojensa kokonaisuus." 

Sosiologi-Giddens siis etsii subjektia yhteiskuntateoriaan ja hakee sitä 
toiminnan käsitteen avulla. Hän eteneekin tuotannossaan psykologiatie
teen alueelle - tuntematta lukeneisuudestaan huolimatta psykologisia 
toiminnan teorioita. Psykologi-Leontjev etsi subjektin asettamista yhteyk
siinsä - niinikään toiminnan käsitteen avulla. Hänen tuotannossaan taas 
on historiallis-materialistisia yrityksiä sosiologiseen tarkasteluun - joita 
puolestaan kahlitsee subjektin kadottaminen. 

Systeemiset jäsennykset ovat mielenkiintoisella tavalla välimaastossa. 
Niissä hahmotellaan niitä vuorovaikutusjärjestelmiä, joita toiminnassa 
muodostuu, ja jotka toteuttavat yhteiskuntasuhteita toimijoiden välillä. 

10. SOSIAALITYÖN TUTKIMISESTA

Paavo Viirkorpi 0990, 61-62) kommentoi edellisessä raportissa esittä
määni ajatusta "rakenteellisesta asiakastyöstä". Raportissahan totesin, että 
keino muutosten aikaansaamiseen niissä rakenteissa, joissa sosiaalityö on 
mukana - siis toiminnassa muodostuvissa verkostorakenteissa - on oman

toiminnan muuttaminen. Näin "rakenteellisen sosiaalityön" kohde tulee 
harvinaisen lähelle: omaan toimintaan. Omasta toiminnasta (oman toi
minnan verkostoitumisesta) tulee myös rakenteellisen analyysin kohde.' 
Tällainen on sosiaalivaltion päivittäistoiminnan tutkimista. 

Viirkorven kommentti on, että ne reaktiot, joita oman toiminnan 
muuttaminen verkostossa saavat aikaan, eivät välttämättä ole toivotun 
suuntaisia. Kohdejärjestelmissä vallitsevat vuorovaikutuskäytännöt voivat 
kyllä muuttua, mutta eivät halutulla tavalla. 

Olen täsmälleen samaa mieltä. Mutta juuri tuossa yllätyksellisyydessä 
onkin avain tutkimukseen. Sosiaalityöntekijät eivät - sen enempää kuin 
muutkaan verkostossa - tunne verkostoa (sen "pelisääntöjä"). Muutokset 
omassa toiminnassa ovat hyvä keino sen tutkimiseksi. 

Johan Weckroth ja Totte Vaden kehittelevät oman toiminnan muutta
miseen pohjaavia tutkimusmetodeja (Vaden 1985, 1989). Heidän mieles
tään avaimena ympäröivän todellisuuden tutkimiseen on ennakointien

tekeminen. Yleisluontoiset hypoteesit täsmennetään ennakoinneiksi si_itä 
mitä tapahtuu seuraavaksi, jos temme tämän tai tuon "liikkeen". Palaute 
auttaa kehittelemään hypoteeseja - mutta vain, jos osaamme arvioida 

Kohteena funktionaaliset systeemit, ikkunana sosiaalityö. Katsottiin funktionaalista 

systeemiä mistä ikkunasta (verkoston osasta) hyvänsä, kohde on sama: toimintojen 
verkosto. 

93 



palautetta. (Saamme jatkuvasti runsaasti palautetta "liikkeisiimme", mutta 
koska hypoteesimme ovat kehittelemättömiä emmekä useimmiten ole 
täsmentäneet niitä ennakoinneiksi, emme tiedä mihin saimme palautet
ta.1 

Ennakointimetodi voisi siis olla kiinnostava keino verkostojaan tutki
ville sosiaalityöntekijöille. 

Giddensin (1984) pohjalta voisi vielä kommentoida Viirkorvelle, että 
lienee mahdotonta saada aikaan vain toivottuja tuloksia. Teoilla on aina 
myös ei-aiottuja tuloksia, ja sellaisetkin verkostoreaktiot ovat mitä 

kiinnostavimpia. 
Sosiaalityön tutkijoille voisi eräs kiinnostava asetelma muodostua siitä, 

että tutkitaan sosiaalityöntekijöitä, jotka tutkivat verkostojaan. Tutkitaan 

siis sosiaalityöntekijöitä, jotka omaa toimintaansa muuttamalla yrittävät 
selvittää millaisissa funktionaalisissa systeemeissä he oikein ovat mukana 
ja millaisten sosiaalisten verkostojen kanssa he ovat kosketuksissa. 

Erityisen hedelmällistä voisi olla sosiaalityön tutkiminen uudenlaisten 

asiakkaiden ja probleemien yhteydessä. Marko oli tästä esimerkkinä. 

"Markon tapaus" edustaa uusia hämmentäviä piirteitä niin markkinat <-> 
valtio -suhteissa (työvoiman kysynnän ja uusintamisen muuttuvat ehdot), 

markkinat <-> yhteisöt -suhteissa (yksilöllistyvät palkkatyöläiset ja muut
tuvat yhteisöt), kuin myös valtio <-> yhteisöt -suhteissa (sektoroitunut 
palvelutuotanto ja "postfordilainen" syrjäytyminen). Laadullinen tapaus

tutkimus ei ehkä kaipaisi valtavaa aineistoa.2 
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Kertulla saattaa esim. olla olettamuksia Markan itsenäisyydestä vaikkapa suhteessa 

äitiin ja kavereihin. Mikä olisi se "liike", joka toisi palautetta tästä asiasta -ja olisi samalla 

Markalle tueksi? Mikä olisi se liike, joka toisi palautetta viranomaispelistä? Usein 

hedelmällinen liike on olla jatkamatta entisellä tavalla - jopa olla tekemättä mitään. 

Hyvä välitavoite on yhteisen ongelman määrittelyn tavoittelu. En tarkoita sillä kaikkien 

mahdollisten tulkitsijatahojen yhteistä "supertulkintaa" ongelmasta, vaan asiakkaan ja 

viranomaisverkoston sopimusta siitä, mitä konkreettista asiaa tässä oikein ryhdytään 

ratkaisemaan. Jos se on Markan mielestä raha - hyvä on. Sitten ei ratkota muuta 

(itsenäistymistä, työmotivaatiota tms.). Tätä asiaa ratkottaessa viranomaisten aktiviteetti 

voi vaimentua ja ongelmasta saattaa näyttäytyä muita konkreettisesti ratkottavia puolia, 

joista Markan kanssa voi sopia. Tai sitten ei ilmene - ja mikäs sen parempi. 

Jos Kerttu asennoituisi kuten Ceccin (1987), hän ei yrittäisi tehdä (positivistisen 

perinteen mukaista) hypoteesia, joka olisi "nerokas ennakko-oivallus"; eikä hän olisi 

kovin huolissaan onko hänen hypoteesinsa oikea vai väärä. Hän yrittäisi tehdä 

hedelmällisiä hypoteeseja, sellaisia, jotka vievät tilanteen ja oman osuuden tutkimista 

eteenpäin. Väärätkin olettamukset voivat olla hedelmällisiä. Nehän osoittavat mihin ei 

kannata edetä. Yllättävät, ennakoinnin kanssa ristiriitaiset, reaktiot ovat siis myös 

kiinnostavia. 

Kerttu saattaisi esim. ennakoida, että Markan kanssa työskentelyn rajoittaminen rahaan 

tuo pian äidin virastolle. Sittenpähän se nähdään! 

Edellisessä raportissa ehdotin tunnusta "From Taylorism to tailor-rnade" tarkoittaen 

siirtymää palvelujen massatuotannosta räätälöintiin. Olisiko tunnuksen tutkimuksellinen 

vastine "From case work to case study"? 



Tässä raportissa esitetyt luonnostelmat ovat tuloksia Sosiaalityön 
tutkiva kehittäminen -projektista (1986-1989), jossa sosiaalityöntekijät 
tutkivat verkostojaan ja minä heitä. Emme projektin aikana kuitenkaan 
vielä saaneet muodostettua funktionaalisten systeemien ja rajasysteemien 
käsitteitä, mutta ilman muutoskokeilujamme ja hämmennystämme emme 
ehkä olisi tienneet niitä etsiäkään. 
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Artikkeli 4: 

SOCIAL WORK AND THE 

SYSTEMS OF BOUNDARY. 

SUGGESTIONS FOR 

CONCEPTUAL WORK1

In this paper I am searching for possibilities to overcome some dualisms 
in studying social work. Social work is often studied either on a macro 
level, as an institution in the welfare state, or on a micro level, in 
immediate client contexts. The focus is often either in the social workers 
and organizations orin the clients and their networks. The approach is 
either sociological or psychological. I start with a brief "macro" ove1view 
and head for a micro-macro concept, the 'system of boundary'. 

In my recent project social work se1vecl as a window to a network of 
welfare agencies. I studied the work of three Finnish welfare offices and 
one A-clinic (for alcoholics) in the years 1986-1990. The staff made efforts 
to analyse the contradictions ancl potentials of their work - and to bring 
about qualitative changes. The concepts presented in this paper were 
formecl and used as tools of analysis of social work by social workers. 

The reacler I have in mind is a social worker and/or a researcher of 
social work in Scandinavia. I am suggesting some concepts that could be 
useful in analyzing social work - either from the position of a social 
worker or a researcher. 

1. A MACRO VIEW

To present the general context in which I t1y to place social work, I ask 
the reader to make some thought experiments. What are the main societal 
developments affecting the tasks and role of social work in your country? 
To get started one can use the following tool (cliagram 1): 

1 Artikkeli pohjautuu esitelmään Socialkontor i forandring -seminaarissa, Tjömessä 
(Norjassa)lS.-21. l l .1990. 
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markets state 

V 
communi ties 

Diagram 1: Macro view: markets, state and communities 

In one corner are the market developments, the evolvements of pro
duction, distribution and consumption. In the second corner are the de
velopments in the state apparatus, the way in which the welfare state is 
buqt and legitimized. And in the third corner are the developments in the 
communities, the families, the networks of everyday life. 1 A historical view 
can help to place social work into current developments: 1) What were 
the developments of production etc. in your count1y - let's say - in the 
SO's? 2) How were the welfare state and it's initial forms developed at that 
time? 3) What was the formation of communities, families, eve1yday 
networks? 

In Finland production was still mainly agricultural in the SO's, the state 
apparatus begun to form compensating structures for problems of wage 
labourism, and the communities were either agricultural or industrial -
with the wage labourist's nuclear family only emerging. The thought 
experiment proceeds: What were the developements and the interplay 
between the markets, state and communities in - let's say - the 70's? In 
Finland we were going through a rapid change into an industrialized and 
a post-industrial society. The welfare state was formed. (First the 
compensating systems, then, in the SO's, the service system). The com
munities and everyday networks transformed. Urban and semi-urban 
communities were formed, but not in the "proletarian" form as in the SO's 
and the 60's - rather as mixed and middle-class settings. Women were 
recruited to wage labour and the nuclear family with working parents 
became the prominent form. If one proceeds with the thought experiment 
to the 90's one will find a new structural change: 
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The triangle in the diagram above originates from Eräsaari (1984) and Abrahamsson 

(1989). Zapf (1982) includes a fourth element: social movements in the "civil society". 

Indeed, one would get a more elaborate picture, if one consiclerecl e.g. the transforming 

role of the labour movement in the Nordic countries - ane! the emergence of new 

movements. 



1) From Fordist production and consumption1 to "flexible manufactu
ring" and diversifying markets - and intense international composition. 

2) From an expanding welfare state to cutting down welfare costs and
promoting a public-private mix of services. Threre is a tendency of the 
welfare state to divide into an "A-state" (services for the most demanded 
labour) and the "B-state" (systems to keep up the marginal population). 

3) From traditiona! social networks to "personal life projects" and
networks of individualizing citizens. One can anticipate further changes 
in connection with the European integration processes. 

The "magnifying glass" of my study was placed on the interplay 
between the state and the eve1yday networks. I was t1ying to study the 
exchange relationships between the public authorities and the commu
nities, the eve1yday life: 2 

markets state 

"l e be ns'w'e l t 

�/ 
communi ties 

Diagram 2: The focus of study; the interplay between the public seruice 
system and the everyday networks 

I shall be using the term "Forclism" frequently in the following chapters. With it I mean 
a mocle of procluction that is basecl on manufacturing stanclarclized goocls for mass 
consumption. The extreme is the assembly-line pouring out uniform proclucts for non
cliversifiecl markets. The term "Fordism" originates from the innovation of Henry Ford: 
proclucing stanclardized cars (in contrast to hancl made Bugattis etc.) for the lower 
mielelle ancl the upper working class. Forclism thus requires both mass production ancl 

mass consumption. The latter was made possible through the struggle of the tracle 
unions (i.e. rising rea! earning status). (See Gramsci 1971; Hirsh & Roth 1986). What 

makes "Forclism" relevant for analysis of social work, is the notion that the production 

of welfare seruices is formed in a Fordist fashion. The division of service labour is task 
ancl symptom basecl. There is an institution ancl a professional group for almost eve1y 
possible "problem". Service procluction may not be assernbly-line work, but not always 

far from it. Social work in welfare offices is a necessa1y complernent in the production 
of services: The problems that cannot be copecl with in the sectorized and specializecl 
systern are handecl down to "last resort" social work. 

Habermas (1981) sees this exchange as colonization on the everyday life. The 

"Systernwelt" (public authorities) irnposes it's instrurnental rationality onto the 
"Lebenswelt" (the eve1yclay life). I shall corne back to this. 
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The welfare state faces paradoxes. By solving certain problems 
through reforms it creates or promotes new ones. For example, policies 
of family support have aided regeneration of labour, but at the same time 
created a mechanism of bypassing single adults from housing programs, 
benefit systems etc. Policies of supporting mobilization of women to 
wage labour have been succesfull, but at the same time created family 
structures and dynamics that are also met as problems. Compensating 
arrangements and professional help has come to substitute support and 
control from social networks, but have, at the same time, diminished the 
role of social networks. And this, again, is met as a problem. Beck (1986) 
argues that the market developments and the formation of the welfare 
state have together promotP.ci growing individualization. A citizen can 
perform life strategies vety independent of the family, the kin, the 
traditional communities. This is a freedom aspect. At the same time he/ 
she is left with less support. 1 The welfare state faces problems "of it's own 
making". Reforms create a mix of intended and unintended consequen
ces. (See diagram 3). 

markets 

-post-Fo..-dist
prnduction

-diffe..-entiated
-----------

c on s u m p ti on

I 

communi ties 

state 

-fo..-dist mass- prnduction

of se..-vi ces
- division into ·11i-state·
and ·o- state·

w' elfare state faces phenomena of "it's ovin 

maki ng" as problems 

- grn,..i ng i ndividualization

- di mi nishi ng and tnnsfo..-mi ng

..-ole of tnditional social net,..o..-ks

Diagram 3: Developments in the markets, the state and the everyday 
life 

Social work's position: "last resort" in specialized services 

Social work (in welfare offices) is in a peculiar position in the welfare state. 
It has become "last resort work". If the "first instance" services find certain 
clients or problems too diffuse or complicated they can refer them to social 

' There are authors that argue that the thesis of diminishing social networks or their

declining role is false. E.g. Cochran et. al. (1990) argue - on empirical basis - that the 

role of social networks is still utmost important, and allthough networks transform, they 

ali but disappear. 
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work, or simply leave them to seek services there. The welfare state is built 
in a Fordist fashion: There is a sector and a professional group for almost 
eve1y concievable problem, and the professionals t1y to excercise 
competent problem solving. If professionals find certain problems be
yond their expertise, clients are referred to other services, and finally to 
social work (or left to find their se1vices there). Thus, social work se1ves 
the first instance institutions: It deals with problems that the first instance 
se1vices define beyond their expertise or too diffuse to tackle with in a 
controlled professional manner. Social work becomes an element in the 
"B-state", allowing the first instance se1vices to form an "A-state". 

A majority of clients in Finnish welfare offices are young adults - and 

this catego1y increases fastest. Many of these clients have "undefined 
problems", problems that do not fall neatly into "diagnostic categories". 
The first instance professionals are puzzled - and the problem is passed 
on to social work. Welfare offices are facing an increasing number of 
"vague problems" - untackled by first instance se1vices. 1 At the same time 
clients often find it necessa1y to consult more than one agency. Problems 
may be manifold, but the se1vice apparatus is set up on a "single problem" 
basis. In order to get comprehensive help the clients have to gather 
"pieces" of se1vice from a number on "single problem" instances. This 
creates multi-clientships. It seems that only vety few welfare office clients 
in Finland are only welfare agency clients. This does not imply only to 
young adult clients. Multi-agency clientships are predominant e.g. in 
family problems. 

markets state 

'�� 7 
\ ;1ast- resort· social ,..ork 

� .m�joritg and i ncreasi ng number 
v of goung adult clients

communi ties 

Diagram 4: 'Last resort social work' and 'post-Fordist' clients 
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It may well be that ali service agencies are puzzled with new client phenomena. 

Giddens 0990) argues that a central element of modernity in the society is 

rejlexiveness. The life of individuals becomes more and more reflexive in the sense 

that life forms a "persona! project" where the subject faces tasks of forming close and 
meaningful persona! relationships through "turning towards" ancl "opening out" to 

others. This inclucles forming relationships to the so callecl expert systems - of which 

the service systems are an element. Together with closeness goes clistancing - keeping 

the sense of identity. The authorities meet clients in a moclern situation: The dilemma 

of living a meaningful life - ancl having acces to its materia! prerequisites - in 
circumstances where the support ancl contra! roles of social networks transform and 

- supposeclly - climinish.
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My point is that social work in welfare o.ffices should he studied in the 

context of multi-clientships and multi-agency networks. I shall now t1y to 
elaborate on how a multi-agency network is formed around a client 
problem. 

2. THE "FORDIST" WELFARE STATE AND SOCIAL WORK

Finnish social work emerged as our welfare state developed. According 
to Kosonen (1987) our social security system reached the Nordic level by 
the end of the 70's. The service network reached that level in the 80's. 
Social work, having it's generic forms in poor relief and charity, gradually 
bccamc a complcmcnt for thc social sccurity and scrvicc systcms. It 
became a 'last-resort' institution.1 

Schön (1983) argues that in positivism-based professionalism ("tech
nical rationality") professional knowledge excludes phenomena that are 
not seen central to the rigorous categories and practices of professions. 
This leads to selective insensitivity to information and to forming of "junk 
categories" for problems that exceed the frame of expertise (for example: 
"rebellious child"). 

It became the paradoxical task of social workers to prove their 
expertise in exdrnied pmhlem are::1s and with hypassed dient.<; - with 

questions that the first instance professionals defined as beyond their 
expertise. 

As Finland became industrialized the welfare state unfolded as a 
mirror-view of the "Fordist" mode of mass-production. The welfare state 
became Fordist itself. The public seruice apparatus developed into an 

organization of mass-production of seruices. Through control and finan
cing, the administration tried to ensure - in the 70's and the 80's - that 
standard services were available throughout the count1y. The service 
apparatus comprises now of sector-based institutions (education poli
cies, manpower policies, health services etc.) which in turn apply a 
"taylorized" division of labour (i.e. symptom and task based specializa
tion). 

The Fordist mode of service production is becoming increasingly 
problematic. The market develpments produce increasing individuality, 
which is also promoted by welfare policies. Fordist welfare-production 

and post-Fordist developments in the society are in conjlict. On the surface 
this can be seen, for example, in the puzzlement of service-experts in 
coping with young adult clients who are not bypassed in 'Fordist' ways 
and have no clear symptoms to meet the professional criteria. (A 'Fordist' 
way of bypassing would be e.g. being left unemployed due to closing 

1 Social work in welfare offices complements both services and benefits. Clients seeking

benefits to complement low pensions, inadequate unemployment benefits or public 

insurance payments form a large section of clientele. 
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down of indust1y. A 'post-Fordist' way is to be left outside wage labour 
never even having been there. Both forms exist in Finland. The latter is 

more puzzling; old explanations of cause and effect prove limited.) 

Another manifestation of the conflicts of the welfare state and the new 

developments is the high turnover of professionals in service agencies, 

especially in welfare offices. Social workers are leaving their confusing 

work in great numbers. 

3. SOCIAL WORK AND STRUCTURATION OF SERVICE

PRODUCTION

Social work contributes to the reproduction of Fordist service production. 

Through client work social work serves first instance agencies. Educatio

nal institutions "order" services in dealing with "trouble-makers", man

power offices need help in dealing with surplus labour, health institutions 

exclude alcoholics and other "troublesome cases" etc. The services social 

work can provide to the first instance agencies are: 

1) Selection of clients (to wage labour-oriented activities or to storage of

marginal population),
2) qualification of clients (to wage labourist or marginalist activities) and

3) storage of population (into long or never ending clientships at the

welfare office).

This can be depicted in a diagram:

LABOUR POLICIES OF ENTERPRISES 

reproduces 
sel ect i on 

qual i fyi ng 

storage 

ACTIVITV OF MANPOWER AGENCIES 

reproduces 
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quali fyi ng 

storage 

ACT IV ITV OF WELFARE OFF I C I ALS 

Diagram 5: Social work and structuration of we!Jare production (in 

manpower activities) 
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The example here is the interplay between enterprises, manpower 
agencies and social workers. Enterprises recruite labour mainly from 
"open" labour markets. They also turn to manpower agencies - incre
asingly, it seems - in search for labour. The manpower agency provides 
services: it helps to select employees, it organizes or co-organizes 
couselling, courses etc. for qualifying labour, and it stores surplus labour 
(for instance by distributing unemployment benefits). By serving enterp
rises the manpower agencies contribute to reproducing the labour 
policies of the enterprises. (This can be illustrated by imagining that there 
were no manpower offices. The enterprises themselves would have to do 
what they now get as services - as was the original historical form.) 

The manpower agencies, in turn, need services of welfare offices 
(among others). Manpower agencies may have problems with certain 
clients. Clients may have recurrent unemployment, diffuse orientations, 
repeated "failures" in t1ying to be permanently employed etc. "Problem
clients" are referred to welfare offices or - following regulations - left to 
find their benefits and services there. The welfare office (social workers) 
in turn t1y to orient certain clients back to wage labour - and to revisit the 
manpower agency, and some clients are taken into welfare clientships 
without trying to recycle them in the labour market. Recycling clients can 
take the form of tying welfare benefits and additional se1vices of social 
work to the client's attempts to get employed. ("Have you visited the 
manpower office/gone to seek employment/attended the course, as we 
agreed ... as a condition for further measures" .) Thus, the social workers 
put into practice selective functions, selection of potential labour. Social 
workers also qualify clients - not in the sense of educating them in work 
qualifications, but e.g. in educating them to perform as,iob applicants and 
se1vice clients. Welfare offices also store surplus labour. This is done by 
taking certain clients into the "protection" of social work - through long 
clientships and a flow of benefits that enable life outside wage labour. By 
doing all this (providing the manpower offices with selective, qualifying 
and storage se1vices) social work contributes to reproduction of the 
policies of the manpower offices. (This can also be illustrated by 
imagining that the manpower agencies did not have social work at hand. 
They would have to do themselves what they now get as services.) 

The example above was of manpower activities and labour policies. 
Social work is in similar exchange with other first instance se1vices, too. 
In se1ving them, it contributes to the reproduction of their activities. An 
example would be the interplay between schools and social work. When 
social work "does its job" by placing a troublesome pupil from a school 
into an institution, it helps the school to go on unchanged. Social work 
is one of the "outlets" the schools need in keeping up one of our oldest 
institutions: class room educational activity and mass-production of 
education. 

Another example would be the case with health services. If they focus 
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on bio-medicine and curing clear-cut medical cases, they can use social 

work as a service that deals with combinations of illness and social 

problems, diffuse symptoms, patients with disturbing alcohol problems 
etc.. Social work, in ttying to help these clients, enables the health services 

to restrict their expertise to bio-medicine. lt thus reproduces the prevailing 
medical activities. 

More examples could be listed. One could inquire the exchange 

between public housing agencies and social work (e.g. with "troublesome 
tenants"), therapy institutions and social work (e.g. with "unmotivated 

clients"), etc. The main point is not a list of examples, but the conceptual 
consequence: Social work contributes to reproducing the structure of 
se1vice production and the division of expertise and professional tasks 

that it implies. If we conceptualize structures as recurring modes of 

activity, as Giddens 0979) does, we can see the recurrent activities of 

interaction in the service network as structures, and social work activity 

as an element of structuration of it. 1 Thus, social work reproduces - for 

it's part - recurrent Fordist modes of setvice activity and expertise.2 

4. THE MULTI-AGENCY NETWORK

Public authorities (and private setvices) exchange information, clients, 

resources etc., and in doing so reproduce the structures of exchange. In 
the previous diagram, manpower activities were the focus (showing 
relations between enterprises, manpower agencies and welfare work). 

These activities typically activate a wider network, comprising of training, 

rehabilitation and so on. Also in other activities a manifold network of 
interactions takes place. (Multi-agency involvement in problematic fami
ly-cases would give you another illustration). 

It seems that Finnish welfare offices have only few clients who are not 

simultaneously in contacts with other agencies (Kajava 1988, Kuittinen 

and Lepola 1988, Lauronen 1988). In most of the cases, a multi-agency 

network is involved. (The initiative to involve a multitude of agencies can 

come from the clients, or the professionals, or as a combination of both.) 

A thought experiment for the reader: Who/what can go on unchangecl with the help 

of your work? Gidclens (ibid.) argues that structures shoulcl be stucliecl in connection 

with the activity that reproduces them. He uses the term structuration, ancl claims that 

structures elo not exist outside structuration-activity. So, what are we structurating by 

our activities? 

In Finland an icleological perspective of "social work having an impact on structures" 

emergecl in the SO's. The perspective was voicl of concrete substance, objects for claily 

work. This coulcl partly be due to the structuralist view of structures that it impliecl. 

Structures were coincievecl of as something outside social work, as objects "out there". 

In a "Gicldensian" sense structures are here, as recurrent mocles of activity that are 

reproclucecl daily, in taking part in the activity. The structures social work shoulcl have 

an impact on are the structures of it's claily exchange relations. 
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lt is not an exception that a polyphony of problem-definitions and 
interventions emerge, often in a conflicting manner. The "problem" takes 
off on a new orbit, on an agency-network span of life. 

In the 70's a notion of "multi-problem clients" or "multi-problem 
families" appeared in the vocabula1y of public authorities. Imber-Black 
(1988) and Peter Reder (1984) suggest a shift in focus and terminology. 
As systemic family-therapists they would want to see if problem-solving 
has become the problem. And the problem, in their argument, is often the 
way the multi-agency system is involved in the client's/family's affairs. 
The term "multi-problem client" focuses on the client. Imber-Black and 
Reder suggest the term "multi-agency clientslfamilies" and the focus on 
the conflicting consequences of multi-helper involvement. (In fact, the 
term "multi-problem client" can be seen as a multi-junk catego1y, a notion 
of problems that exceed the division expertise). Imber-Black emphasizes 
that it is common and mostly non-problematic to have multi-agency 
clientships in the welfare state. All of us have. She wants to focus on the 
interactions that get stuck and lead to recurrent cycles of problem 
"solving". 

We can see these recurring cycles as problems of "Fordist" service 
production. While the welfare state developed towards specialization and 
expertise on a "single-problem" basis, the problems in the life activities 
were, and became, increasingly inter-linked (on the latter: Raunio 1984). 
If a client seeks for comprehensive services he/she has to "gather" service 
elements from a number of agencies. If a professional is unable to provide 
an extensive service he/she may refer the client to complementing 
agencies. A multi-helper network emerges around a mutual clientship. 
The Fordist division of services is sector based, the everyday life is not. 
This can be depicted in a diagram: 
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Diagram 6: Dilemma of "Fordist" seruice production 
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When a network of agencies emerges around a mutual clientship we 
see a new system of interaction emerging. The "original problem" of the 
client takes off on a new span of life: various (and often conflicting) 

definitions and interventions by the authorities. Lineal explanations of 
cause and effect prove limited. In a multi-agency situation "effects" (e.g. 
professional interventions to a problem) may become "causes" (for client 

reactions, for counter-interventions by other professionals etc.). Escala
ting patterns of rivalling definitions and interventions are not unexcep
tional. Professionals who limit their view only to their own helper-client 

relationship (and do not contextualize themselves in a network of 
agencies) may find themselves puzzled with curious and unexpected 
events. A tendency to place multi-intervention problems onto clients may 

occur: curious events are seen to be caused by client characteristics. (See 
Selvini Palazzoli et. al. 1980, Imber-Black 1988.) 

Diagram 7 depicts a new system of interaction, involving the agency 

network (systems A and B) and the social network of the client (system 
C). The interaction evolves around a "problem" - once the "original 
cause" for transactions. By visualizing themselves in this new context the 

professionals and the clients may gain new undestanding of problematic 
problem solving. 

ACTIVITY\ �· .. "'-
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Diagram 7· A new system oj interactions evolving around the client 

problem 
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Problem-oriented problem solving 

It has to be added that the service system is problem-oriented. The 
specialized system is geared to find and to eliminate deficiences. Each 
professional group is specialized in problem and deficiency finding. 
Finding one problem leads to considerations of possible other problems 
that would help to understand the whole. Imber-Black (ibid.) assumes 
that professionals often understand being professional as finding all the 
possible problems and deficiences and to assure that all the required 
referrals to relevant experts are made. (Imber-Black uses the case of 
single-parent families as an example. It is more typical to see what is 
missing from the family - the other parent - than to see the resources of 
this family.) An opposite direction wrnrl<l he to find resources, strengths 
of the clients. It may well be that finding one resource would lead to 
finding another one, and so on. There are, in Finland, also new tendencies 
in the service network. It seems that there is a search for resources mainly 
in two sources: 1) In turning towards the social networks of the clients, 
and 2) in turning towards new forms of professional cooperation. The 
social networks are, at times, seen as potential sources for problem
solving, not only as problematic settings (e.g. "pathological networks") of 
the clients. The other agencies are, sometimes, seen as sources for 
additional resources, not only as "collagues making continuous mista
kes".1 

I assume that these tendencies reflect a beginning of an end of an era: 
the era of deficiency-oriented specialization. The shift to a resource 
oriented service system is all but simple. There are strong interests vested 
in the Fordist division of specialization and the professional status system. 
I also assume that the current activity of Finnish social workers to turn to 
the mentioned sources of resources comes from the "desperate" position 
of social work: Social work (in welfare offices) is the end of the chain, it 
cannot roll the ball further. Only the closed institutions are more "last 
resort". The instances and professional groups that can send clients along 
the line are in a less desperate situation. 

5. EXCHANGE BETWEEN TWO NETWORKS: THE AGENCY
NETWORK AND THE SOCIAL NETWORK

The agency-network evolving in a given case is quite flexible. Depending 
on the combination of problems in a given case, and problem-definitions 

I fincl an interesting equivalent of this clefiency-approach in research. Most of Finnish 

research on social work in the 80's tenclecl to see social work through cleficiency-shacled 

spectacles. Critical research was gearecl to fincl, ane! founcl, ali sorts of defiences in social 

work-ve1y selclom resources or innovations. This limitecl curiosity. Another equivalent 

is in the recent approach to social network-research in Finland. The scholars saw more 

losses of traditiona! forms than new forms emerging. 
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by the authorities, a network of referrals and agencies emerge. A client 
is either referred to certain agencies, or left to find compensat01y services 
there. A multi-agency clientship is formed. (The se1vice system can be 
illustrated as circuit, where a va1ying combination of lamps - agencies -
is turned on and off, depending on the case. The welfare state exists as 
constant transformations of circuits, "lamps" going on and off in va1ying 
formations.) The formal division into sectors, agencies and professions is 
more rigid than the va1ying interactions in daily activity. Informal 
interactions reflect new developments, the professionals' attempts to 
cope with "post-Fordist" phenomena. Professionals simply have to cross 
sectional boundaries and stated mandates to get something done. The 
Fordist division of labour obscures these attempts. We have a conflict of 
form and content- the form being the mass-production organization of 
se1vices, and the content being the bewildered attempts to cope with 
individuality, evolving life-styles and their materia! prerequisites. 

Let us look at a case example. 
Marko, 25-years of age, is unemployed, living together with his 

mother. He has dropped out of vocational training and made only few 
brief visits to "the working society". His mother complains at the welfare 
office that Marko's friends cause trouble at her home, spending their days 
drinking. The social worker invites Marko to the office and suggests 
income benefits combined with Marko's attempts to find a job through 
the manpower office, and offers to help to find a flat through the 
communal agency. Marko is neither enthusiastic nor uncooperative. He 
vaguely accepts the social worker's suggestion to visit the local A-clinic, 
though he doesn't see a drinking problem. 

What we see here, along with a "post-Fordist" client, is a multi-agency 
network emerging. Following the case we see a multitude of problem
definitions and inte1ventions (the example is a modification of a real-life 
case): 

The social worker views Marko as a young man with an independence 
problem. Hence the suggestion to seek employment and independent 
residence. She also thinks that therapy-related discussion at the A
clinic would help Marko with his vague life orientations. 
The manpover o.fficial sees Marko as a client with diffuse career
orientation and refers him to a vocational counsellor. 

The communal housing o.fficial sees him as a problematic applicant, 
recalling some of his friends being evicted due to disturbance. He sees 
a number of more urgent cases on the waiting list for flats. 
The social worker at the A-clinic is as puzzled as Marko about the 
referral, since she can not see a severe alcohol-problem. She feels that 
Marko's problems are in the sphere of materia! preconditions, and 
refers him back to the welfare office. 
Marko 's mother defines the problem as her own exhaustion - due to 
Marko's friends. 
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- Marko 's definiton remains unknown, along with the thouhgts of his
friends.
We can depict this multitude in a diagram. (Diag. 8) What we see is a

contact surface of two networks: the involved agency-network and 
Marko's social network. 

The friendshi p system 

Diagram 8: Agency-networks and social networks in contact 
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Within these coinsiding networks certain persons interact. These persons, 
in turo, are "participants" in their own systems. The social worker at the 
office interacts in the welfare office -system (with collagues, the manage
ment, the office staff etc.), the manpower official and the vocational 
counsellor interact in the manpower office -system, and so on. Marko 
interacts in his social network, of which we have seen the family and some 
friends. We see interactions within the systems involved and interactions 
between them. Thus, we have agencies, which are systems themselves, 
forming an agency-network. On the other hand we have Marko's social 
network. When these interact, a new systemic formation evolves (as was 
pointed out in diagram 7). 

lt is necessa1y to enter into a detailed study of this system. This is where 
the "Systemwelt" and "Lebenswelt" meet. We are studying the bounda1y 
contacts and exchange between the public authorities and the eve1yday 
life. 

A new formation emerges on the boundary of the interacting systems. 
lt mediates exchange between them. Marko's system and the agency 
network exchange information, resources etc. If no exchange exists, the 
boundaries are "closed". If there is exchange, a new formation evolves to 
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mediate "flow" through the boundaries. (See Blauberg et. al. 1977). 
Seikkula and Sutela (1990) call the mediating system the system oj 

boundary. 
I have tried to visualize the concept in a diagram (using "Marko's 

case"): 
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Diagram 9: The system oj boundary (in "Marko 's case ") 
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Seikkula and Sutela treat families in a mental hospital. They have 
focused on the systems of boundary that link teams, families, referring 

agencies etc. in family therapy. Basing on Dell's (1985) work they argue 

that the professionals and the families "co-evolv", travel through a phase 
of co-development in their interaction. It is not, they argue, the set of 
formal goals of therapy that define the activity of the new system, but the 

qualities brought into it by each participating sub-system. A new structure 
is formed thtough the coupling of the structural elements of the 
counterparts. Thus, at the best, the treating team can bring tranquility, 

organization, many-sided problem-setting etc. to the system. This can 
help the family to find its own solutions. The system of boundary can be 
"taken" by such qualities. But, it is not uncommon, Seikkula and Sutela 

claim, that a system of bounda1y is "conquered" by panic etc., which can 

be brought to the system by the professiomals as well as the clients. (Those 
readers who have done client work might recall emotions of despair, one

track problem setting etc. taking the lead.) 
It is evident that a working team or a single authority can bring 

tranqulity, many-sided problem-and so on to the system only if it has these 

qualities. This brings the qualities of the participating sub-systems into 
picture. We can view policies in these systems as activities having an 
impact on systems of bounda1y. This brings finances, management and 
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the strive for legitimation in service agencies into study. Thus, manageria! 
problems (e.g. problems of hierarchy), changes in "official policy", 

problems of financial prerequisities, staff resources etc., are not external 
to client work. They enter systems of boundary through the activity of the 
persons involved in these systems. 1 

Let us look at some seemingly external "constraints" that enter the 
system of bounda1y - proving to be internal to client work. 

In Marko's case, there was a dispute in the welfare office. The mana

gement wanted to curb the increasing flow of income benefits (the 
management was sensitive to public attention and municipial control). 
The focus of savings was to be on young adults who prefer income 
benefits to wage labour. Marko's social worker was not enthusiastic of 

recycling clients to manpower offices, but felt hesitant to resist the 
managament- and some collagues. At the same time she was overloaded 
with cases and hoped that Marko's employment would help to restrict the 

case-load. She brings this ambivalence ("go to wage labour - although I 
don't see it as your solution") into the system of bounda1y. 

In Finland, we have a double-sided employment problem. On the one 
hand, there is a shortage of qualifiecl labour, on the other hand there is 
a surplus of unqualified labour. (Kalela 1989). The manpower office was 

A thought experiment: A helper agency has rivalries of management going on. There 

is a formal manager, but the actual leaclership shifts between strong cliques in the staff. 

Decision making floats in an "as-if" manner. Meetings are helcl ancl decisions made, but 

no one knows what exactly was cleciclecl, ancl who will put it to practice - if anyone. 

In clefinitions of case-problems, rivalling focusing of blame ancl identifying of"problem 

persons" takes place. What this system brings to the systems of bounda1y of client work, 

may well be il's prohlems of hierarchy, prohlems of houndaries, and prohlems of 

prohlem-setting. So, as a thought experiment: what are the possibilities of such a system 

to help, let's say, a family with problems of hierarchy (e.g. who perform as aclult parents 

in the family), problems of bounclaries (e.g. ability to give flexible support ancl keep 

up bounclaries at the same time), ancl problems of problem-clefinition (e.g. manifolcl 

or rigicl view of the causes of problems, focusecl blame or a view of interacting perso ns)? 

When the helping system ancl the client family interact, they form a new system, the 

system of bounda1y. A new structure is formecl by the coupling of the structural 

elements of the participating systems. In the given example the structural qualities of 

the systems are ve,y alike, ane! the possibilities to promote change seem to me little. 

It seems that systems can activate problems similar to their own in the other 

counterparts of interaction. Thus, solving the problems of hierarchy, bounclaries ancl 

schools of problem clefinitons in the helper agencies are not external to client work, 

but part of it. Organizational or manageria! problems cannot be solvecl totally separate 

from client work, in an abstract manner. They concretize as problems to be solvecl in 

everyclay activity, again ancl again. Sometimes professionals elo not notice that they are, 

in fact, solving problems of e.g. hierarchy, when they are quarreling about a client case 

or the like. These problems intensify in cross-sectional settings where no establishecl 

hierarchy exists. No interacting agency has a meta-position. (A resource-oriented view 

in the example above woulcl be to fincl elements where the helping system ane! the 
client are dif.ferent enough hut not too dif.ferent, ancl to nurture these elements.) 
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striving to find qualified labour to meet the growing demand on the one 

hand and to put into effect the administration's new programme to employ 
the long-term unemployed on the other. Marko was a border-case: not 
clearly potential qualified labour, nor a "hard-core" unemployed person. 

Instead, he was more of a nuisance with his vague problems and shiftless 

trials at work. Also the manpower office was over-loaded with cases. lt 

is the official policy (stated in new legislation) of Finnish manpower 
agencies to employ the long term unemployed and the young applicants. 

This policy may at times be in conflict with the choices anticipated by 
clients. Annoyment with Marko's vagueness and preassures to fulfill 

official goals enter the system of boundaty through manpower activity. 

("Please help us to produce positive statistics in our efficiency evaluation 
measurements" - could be the plea.) 

The housing officials had experiences of "Marko's kind", and at the 

same time they had great troubles in housing the homeless and the 
inadeqately housed. The system of boundary is enriched with reluctance 

and categorizing, even a prediction of "a failure" in housing Marko inde

pendently. ("We expect you to fail - and to make room for more acute 
applicants.) 

The A-clinic was ttying to get rid of the "therapy-institution stigma" it 
had been attached with, and was searching for methods that would meet 

the material circumstances of their clients. An avoidance of verbal 

solutions is brought to the combination - together with a puzzlement of 

what else to do. 
Marko's mother is fed up with Marko's friends. She might wish that 

Marko would stay, but without the friends around the place. 
Marko is neither cooperative nor uncooperative. He might feel the 

conflicting pull of the authorities, the push-and-pull of his mother and the 

opposite pull of his friends. He sees bewildering involvement in a 
problem - and doesn't see the problem. 

The concept 'system of boundary' brings a number of systems into 

analysis. On the one hand we have the public agencies as systems. These 

form an agency-network through their interactions. On the other hand we 

have Marko's family and a set of friends. These form his social network 
in their interactions. The system of boundaty as a conceptual context is 

a window to all of these. Perhaps it could contribute to the analysis of 

welfare policies and dilemmas of expertise on the level of concrete 
activity. lt could also help to bridge the gap between macro analysis (of 

welfare policies) and micro analysis (of client work). 
Diagram 10 is an attempt to pinpoint some contradictions that enter the 

system of boundary, "external" questions that become internal to client 
work through concrete activity. The agencies are in a conflicting situation 
of pursuing functionality (of being legitimate welfare services) and 

economy (being controlled investments into welfare). The lifeworld is a 

mix of freedom from social bonds and lack of social support. 
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Diagram 10.- Contradictory "Systemwelt" meets contradictory 

"Lebenswelt" 

7. "SYSTEMWELT" AND "LEBENSWELT" IN EXCHANGE

In systems of bounda1y we have a magnifying-glass on the exchange 

between the "Systemwelt" and the "Lebenswelt". 

As is well known, Habermas (1981) sees that the public authority

system (the Systemwelt) "colonializes" the systems of every-day life (the 

Lebenswelt) through interpretations and inte1ventions determined by "in

strumental rationality". In the case above we can, indeed, see such 

features. Marko's "problem" takes off on an agency-network orbit. But we 

can also see that the case is not determined in a lineal manner. The system 

of bounda1y is not, and cannot be, determined by one partner or coalition 
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alone. What determines the case is the new set of qualities and the "co
evolvement" in the system. (We can also see that the "Systemwelt" is 
anything but uniform). 

In his use of systemic terms Habermas seems to be somewhat 
unsystemic, lineal. It does, indeed, seem that the public agencies are 
trying to impose power on Marko - persuasive power. But, as Giddens 
(1979) points out, the relations of power are recursive - even in the cases 
of extreme subjection. Thus, instead of conceptualizing the welfare state 
as the System colonializing the Lebenswelt, it could be fruitful to analyse 
recursive relationships. 

8. SOME PERSPECTIVES

In our project the social workers made attempts to form "post-Fordist" 
services. They analysed the discriminating processes they themselves 
reproduced in the agency-networks. They also tried to trace existing 
elements of new services, practices that exceed the sector based division 
of tasks, t1ying to nurture networking that goes 'beyond' Fordism. They 
attempted to form joint activity where the first instance services and social 
work could co-operate in "tailor making" services to meet va1ying needs 

and situations of the clients (instead of each sector pursuing standard "one 
problem" -tasks) . 1 The aim was to help the first instance institutions to gain 
comptence in tailor-making services, and thus to allow 'last resort social 
work' to gradually withdraw. This led to conflicts - at two frontiers. 

First of all, there were conflicts within the welfare offices. The new 
team-based social work required time and new forums. New, collective, 
formations developed, and this led to problems of authorization, prob
lems of defining the role of collectives in the Fordist manageria! hierarchy. 
They were also internal conflicts between groupings of social workers, 
between social workers and the office staff etc. In external relationships 
there were conflicts between the changing social work and the rest of the 
service network. The first instance agencies and professionals continuo
usly tried to re-establish the Fordist division of services - and to re
establish the role of social work as they had previously understood it. 
They were also successes in the experiments. Clients, social workers and 
other agencies produced cross-sectional settings where the services were 
tailor-made individually and for groups of clients. The conflicts and new 
organisational formations revealed both contradictions and potentials of 
social work and the service network. The experiments opened a "post
Fordist" phase of service work for detailed study. The zone of potential 
development unfolded as a zone of cross-sectional teams using network 

tools. At the "far end" of the zone social work could dissolve into flexible 

1 We labelled our perspective: "From Taylorism to tailor-macle". 
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first instance services. This perspective is in contradiction with Fordist 
professional interests - of all professional counterparts. The zone is a zone 
of conflicts. 

9. SYSTEMS OF BOUNDARY IN RESEARCH

In the previous chapters I have tried to elaborate on a concept that would 
allow micro-macro analysis of social work. I think the concept 'system of 
bounda1y' could be usefull also in another way. Research settings, where 
a researcher or a network of researchers studies e.g. social work, 
constitute a system of bounda1y between the researching system and the 
system being researched. If I study social work practices, I exchange 
information, resources etc. with the given social workers. We form a new 
systemic formation, a system of exchange, i.e. a system of bounda1y 
mediating the flow on information etc. Also this system is not determined 
by "official goals" as such (e.g. curiosity, strive for explanations, develo
ping the work, or whatever), but by the qualities the counterparts bring 
into the system. Structural elements of the interacting systems couple. I 
may as well bring qualities of "one-upness", of "knowing better than the 
social workers", or so on, into the system of bounda1y - as qualities of 
genuine curiosity. (I may, for example, be in a situation where I use the 
information I get from the social workers primarily for my own academic 
merits - which in turn might call for demonstrations of deficiency-oriented 
criticism. I may also, for example, be employed or financed by the 
administration, which can have a "hidden agenda" - unexpressed goals 
- vested in the project). These qualities are not external to research. They
are part of the context - and therefore ought to be included in the study,
to be studied.
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ABSTRACT 

The paper elaborates on some conceptual tools for analysis of social 
work. The conceptualizations aim at overcoming micro-macro dualisms 
in analysis. In chapter 1 social work is contextualized in the macro system 
of markets, the state and the communites (social networks). In chapter 2 
social work is studied as an element in the "Fordist" welfare state, a system 
of service mass-production. In chapter 3 the ways in which social work 
reproduces this system of service mass-production are discussed. Chapter 
4 shifts the focus to an intermediate level, the multi-agency network. In 
chapter 5 multi-agency involvement is studied through a case example. 
In chapter 6 an analytical tool, the concept 'system of bounda1y', is 
presented for micro-macro analysis. In chapter 7 the concepts are 
contrasted with Habermas' notions on the "Systemwelt" colonializing the 
"Lebenswelt". Chapter 8 presents some experiences of a project where the 
mentioned conceptual tools were used for developing social work, and 
chapter 9 suggests some uses of the concepts in studying exchange 
relationships in research projects. 
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TIIVISTELMÄ 

Artikkelissa kehitellään käsitteitä sosiaalityön analysoimiseksi. Käsitteet 
tähtäävät mikro-makro -kahtiajakojen ylittämiseen. Luvussa 1 sosiaalityö 
asetetaan markkinoiden, valtion ja yhteisöjen keskinäisen vuorovaiktuk
sen yhteyteen makrotason tarkastelussa. Luvussa 2 sosiaalityötä tarkastel
laan osana "fordistista" hyvinvointivaltiota, palvelujen massatuotantoa. 
Luvussa 3 pohditaan tapoja, joilla sosiaalityö uusintaa palvelujen massa
tuotantoa. Luvussa 4 tarkastelu siirtyy välittävälle tasolle, moniauttajajär
jestelmään, viranomaisverkostoon. Luvussa 5 viranomaisverkoston toi
mintaa tarkastellaan tapausesimerkin kautta. Luvussa 6 esitetään 'rajasys
teemin' käsite mikro-makro -analyysia varten. Luvussa 7 arvioidaan 
kriittisesti Habermasin jäsennystä, jossa "systeemimaailma" kolonisoi 
"elämismaailmaa". Luvussa 8 pohditaan joitakin kokemuksia projektissa, 
joissa mainittuja käsitteellisiä välineitä käytettiin sosiaalityön kehittämis
työssä. Luvt1ss<1 9 ehdntet;:i;:in joitakin tapoja, joilla rajasysteemin käsitettä 
voi käyttää tutkimuksessa muodostuvien rajasysteemien tutkimiseen. 
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Artikkeli 5: 

YHTEISÖ ROMANTIIKKA JA 
VERKOSTOHUUMA? 1

Sain loppukesällä -90 yllättäen kutsun Ruotsiin verkostoterapiaseminaa
riin. Seminaari järjestettiin syksyllä -90 Barnby Skåssa, Tukholman ulko
puolella. Tarjoutui mahdollisuus päästä kuulemaan läheltä ruotsalaista 
keskustelua, jota olin hieman seurannut Botkyrka-1yhmän töistä (ks. 
artikkeli n:o 2 tässä julkaisussa). Läksin matkaan uteliain, mutta ristiriitai
sin mielin. Ennen kaikkea kaihersi kysymys: onko verkostoihin suuntau
tuminen nojautumista johonkin jo historiaan siirtyvään? 

Tilannehan on paradoksaalinen. Meikäläisessä keskustelussa on vahva 
saksalaisvaikutteinen virta, mm. Beckin riskiyhteiskunta-pohdintaan (1986) 
liittyvä juonne, jossa sosiaalisten verkostojen merkitys nähdään kaventu
vana ja yksilöllistyminen kasvavana. Heikki Lehtosen (1988) argumen
tointi "yhteisöromantiikasta" on niin ikään vakuuttavaa: Yhteisöjä herä
tään kaipaamaan, kun niiden aika on jo mennyt. Ruotsalainen keskustelu 
näyttää nojautuvan enemmän angloamerikkalaisiin lähteisiin. Heidän 
otteensakin vaikutaa praktisemmalta: teoreettisen pohdiskelun sijasta 
toteutetaan kokeiluja. Ja kuinka ollakaan: Siinä missä meillä on (ideolo
gian tasolla) miltei todennettu teesi, että perhe, suku, ystäväverkostot jne. 
- ennen muuta suku - menettävät merkitystään, ruotsalaiset löytävät juuri
näitä verkostoja! Suku on vahvasti kuvassa mukana. Onko kysymys siitä,
että meillä verkostot ovat katoamassa eri tavoin kuin Ruotsissa? Vai onko
kysymys siitä, että he näkevät jotain mitä me emme näe? Tai siitä, että me
olemme herkkiä jollekin, mitä he eivät ole huomanneet katsoa? Tai ehkä
siitä, että samantapaisilla käsitteillä tarkoitamme eri asioita?

1970-ja 80-luvuilla oli suomalaisessa sosiaalityössä "yhdyskuntatyön 
boomi". Vaikutteet tulivat monilta osin Ruotsista. Mm. Jorma Sipilä (1979) 
korosti yhdyskuntiin suuntautuvaa työtä ja pohti "community workin" 
perinnejuonteita. Maassa toteutettiin kymmeniä yhdyskuntatyön kokeilu
ja (Louhelainen 1985). Ne tuottivat kuitenkin yllätyksiä. Lähiöiden jne. 
asukkaat eivät pitkään olleetkaan innostuneita järjestettyyn yhdessä-

1 Olen kiitollinen Esa Erikssonille monista tässä artikkelissa ilmaistuista ajatuksista, joihin 

olen saanut virikkeen keskusteluista ja yhteisistä konsultoinneista hänen kanssaan. 
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oloon. He "privatisoituivat". Kortteinen (1982) huomasi, että yhdessä
oloon 1yhtyivät aluksi maalta kaupunkeihin muutaneet. Kaupunkilais
taustaiset eivät tulleet mukaan alun alkaenkaan, ja pian vetäytyivät 
kaupunkilaistuneet maalaisetkin. Hirschin (1985) "läpivaltiollistumistee
si" näytti selittävän empiirisiä havaintoja. Rajun rakennemuutoksen olois
sa traditionaaliset yhteisöt väistyivät markkinoiden, vaihtosuhteiden tiel
tä. Sosiaalisten verkostojen taholta saatavan tuen ja kontrollin kaventuessa 
tilalle tuli julkisesti järjestetty tuki ja kontrolli, hyvinvointivaltiokoneistot. 
"Läpikapitalisoitumista" vastasi näin "läpivaltiollistuminen". Julkisen val
lan tulo traditionaalisten yhteisöjen tilalle edisti niiden murentumista. 
Beckin (mt.) moderniteettipohdinta antoi lisää käsitteitä: markkinakehitys 
ja hyvinvointivaltion toimeliaisuus edistävät palkkatyöläistymistä yksilöl
listymisenä. 80-luvun lopulla yhdyskuntiin nojautuva strategia alkoi 
menettää vetovoimansa. "Vaihtoehtoisen sosiaalityön" tuulahdus nojautui 
vielä kansalaisyhteiskuntaan, mutta yhä vallitsevammaksi jäi virastokes
keinen työ yksilöasiakkaita kohtaamassa. Tässä saumassa Lehtonen 
(1988) argumentoikin, että koko ajatus hyvinvointivaltiostrategian nojau
tumisesta yhteisöiksi ymmärrettyyn kansalaisyhteiskuntaan on harhaa. 
Tie suku-, kilta-, ammattikunta- jne. sidoksista vapautuvaan yksilöön on 
ollut pitkä, ja nimenomaan vapautumisen tie. Risto Eräsaari (1989b) väitti, 
että sosiaalityö yrittää saada aikaan sellaista sosiaali-integraatiota, jota yh
teiskuntakehitys repii rikki - ja on mahdottoman tehtävän edessä. 
Aiemmin (1986) hän oli todennut, että ruotsalaisten kääntyminen verkos
toihin terapiatyössään tuo "verkostohuuman" sosiaalisuunnittelun tilalle 
ja (1987), että sosiaalisten suhteiden kentille meneminen vie sosiaalival
tion arvelluttavalle alueelle, organisoimaan privaattia. 

Suunnilleen samaan aikaan "kentän ihmiset" ovat - ikään kuin varoi
tuksista huolimatta - kiinnostuneet uudelleen sosiaalisista verkostoista. 
Mm. Botkyrka-1yhmän koulutukselle on ollut mittava kysyntä Suomessa. 
(Ryhmän jäsenet kertoivat minulle, ettei edes Ruotsissa ole heille niin 
paljon kysyntää). Sosiaaliset verkostot, jotka yhdyskuntatyön hiipuessa 
näyttivät jäävän sivuun sosiaapoliittisesta keskustelusta, ovat kokeneet 
"uuden tulemisen" terapiatyön kautta - ja tulossa taas topiikiksi sosiaali
poliittiseen keskusteluunkin. Mikä tämä zombie oikein on, tämä haudas
taan nouseva ei-kuollut? Huomaan itsekin kiinnostuvani sosiaalisista ver
kostoista yhä enemmän - mutta päässäni kaikuvat painavat sanat yhtei
söromantiikasta ja verkostohuumasta. 

1. UUDELLEENARVIOINTIA

"Sosiaalityö viranomaisverkostossa" -artikkelissani (1989, tämän kokoel
man artikkeli n:o 1) pohdin nimenomaan viranomaisyhteistyötä. Sosiaa
listen verkostojen pohdinta oli sivussa. Olinkin sen kysymyksen suhteen 
varovainen ja skeptinen. Minusta yksilöllistymisargumentointi oli hyvin 
varteenotettavaa. Näkökulmaani vaikutti sekin, että olin lähtenyt Sosiaa-
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lityön tutkiva kehittäminen -projektissa tutkimaan sosiaalityötä työnteki
jänäkökulmasta. Asiakkaat näin vain virastokontekstissa. Viranomaisver
koston tarkasteluun vei ensin pohdinta ns. rakenteellisesta sosiaalityöstä. 
En halunnut rajata sosiaalityön analysointia välittömälle asiakastasolle. 
Koetin mieltää miten sosiaalityö liittyy "laajempiin rakenteisiin". Tuskailin 
rakenteiden kanssa, kunnes sain Giddensin töistä (mm. 1984) "auktori
sointia" ounasteluilleni: rakenteita tulee tarkastella toiminnassa uusinnet
tuina. Tällöin voidaan ylittää dikotomia asiakastyöhön ja rakenteelliseen 
työhön. Samaan suuntaan oli jo aiemmin vienyt Kari Toikan (1984) ja Yrjö 
Engstömin (1985) pohdinta työn ulkoisten reunaehtojen ja sisäisten "va
pausasteiden" dikotomian hedelmättömyydestä: reunaehdot toteutuvat 
vain toiminnassa. Aiempana taustana oli marxilainen pohdinta toimijoi
den uusintamista rakenteista. Aloin kehitellä "rakenteellisen asiakastyön" 

ideaa - rakenteita uusintavan sosiaalityön pohdintaa. Projektini alkuvai
heessa keskeinen teoreettinen virikkeeni oli Leontjevin (1977, 1981) psy
kologinen toiminnan teoria. Leontjev tarkastelee subjektin muodostumis

ta toiminnassa, elämänsä suhteissa. Oletin, että pääsisin näin tarkastele
maan sosiaalityötä ja sen kohdetta toimintana (sen sijaan, että sosiaalityö 
näyttäytyisi vain ammatti1yhmänä tai instituutiona ja kohde esim. asiakas-
1yhmänä). Olin pian umpikujassa. Leontjevin pohdinta persoonallisuu
den muodostumisesta yhteiskuntasuhteissa hakee vastineekseen sellaisia 
välineitä, joilla voidaan eritellä niitä historiallis-konkreettisia oloja, joissa 
elämänhistoriat toteutuvat. Leontjeville tuo yhteiskuntateoria oli ns. his
toriallinen materialismi, vieläpä melko karuna Stalinin ajan versiona. Gid
densiltä löysin polkuja kiinnostavampaan sosiologiaan. 

Olin ennen pitkää taas umpikujassa. Teoreettiset pohdintani tapahtui
vat samaan aikaan kuin projekti jo alkoi rullata täyteen vauhtiin. Yritin olla 
sosiaalityöntekijöille avuksi heidän työnsä erittelemisessä, ja minulla oli 
täysi työ pysyä kokeilujen vauhdissa mukana. Minulla oli hyvin käytän

nöllinen teorian nälkä. En voinut toistuvasti tuoda tuomisina yleisluontoi
sia toiminnanteoreettisia ehdotuksia, ja pian alkoivat giddens-vaikuttei
setkin luonnokseni ehtyä. Haroessani työkalujen aihioita luin vimmatusti 
kaikenlaista, 111111. lyhytterapiakirjallisuutta. Se viehätti systeemisyydellään 
ja ristiriita (paradoksi)-erittelyillään, sekä sillä, että terapeutit yrittivät 
vetäytyä ratkaisun tietäjän asemasta. Sain tälle lukemistolle kiinnekohdan 
projektiin vasta, kun Esa Eriksson kehotti tarkastelemaan ennen muuta 
verkostohaaraa tuossa kirjallisuudessa, sellaista materiaalia, jossa proble
matisoituu moniauttajajärjestelmä. Koetin ottaa etäisyyttä perhekeskei
syyteen ja laajentaa systeemistä näkökulmaa muihinkin vuorovaikutusjär
jestelmiin. Moniauttajakirjallisuutta löysin hyvin vähän, mutta se vähäkin 
sysäsi eteenpäin (111111. Reder 1984, Imber-Coppersmith 1984, sama tekijä 
sittemmin Imber-Black 1988). 

Olin lähtenyt Leontjevin ja Holzkampin (1983) psykologisesta toimin
nan teoriasta. Holzkamp erittelee 111111. toimintakykyisyyttä. Hänellä on 
käsite "rajoittunut toimintakykyisyys", jossa toimija (yksilö- tai kollektiivi-
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subjekti) omalla toiminnallaan uusintaa toimintansa rajoittimet- ja toteut
taa rajoittuneempaa toimintaa kuin historiallisesti muodostuneet ehdot 
mahdollistaisivat. Minua kiinnosti voisiko sosiaalityö olla ylläpitämässä 

"rajoittunutta toimintakykyisyyttään" - ja missä yhteydessä tämä saattaisi 
olla asiakkaiden mahdollisten toiminnan rajoittimien kanssa. Tämä johti 
pohdintoihin sosiaalityön "noidankehistä" (ks. artikkeli n:o 1.) Giddensil

tä taas löysin rakenteistumisen teoretisointia, johon ajatuksiani ripustaen 
pääsin hahmottelemaan niitä vuorovaikutustapoja tai toistuvia toiminta
käytäntöjä, joilla sosiaalityö saattaa uusintaa toimintansa rajoittimena 
olevat rakenteet. Saatoin siis kulkea Leontjevista Holzkampiin ja siitä 
Giddensiin. (Ks. "syrjäyttävät ketjut artikkelissa n:o 1.) Sekä Holzkampin 
että Giddensin (toisistaan mitään tietämättä) kiinnostuksen kohteena 

näytti olevan kuinka toiminta urautuu rajoittimiaan ylläpitäviin kehiin. 
Juuri tätä taas näytti yksityiskohtaisemmalla tasolla pohtivan perhetera

pian systeeminen haara! Löysin siis mahdollisuuden kulkea tähän suun
taan - ja lähemmäs asiakastyötä. Lopulta - jälleen haravan lukemisen ja 
sattuman kautta - törmäsin Seikkulan ja Sutelan (1989, 1990) käsitteellis
tykseen rajasysteemeistä. Käsite näytti erinomaisesti silloittavan pohdin
taa "rakenteiden" ja asiakastyön, makrotarkastelun ja mikrotarkastelun vä
lillä. Koetin rakentaa käsitteellistä siltaa makroanalyysistä Markoanalyy

siin, laadulliseen tapaustutkimuk'>PPn, jossa asiakastapaus on myös yh
teiskunnallistumiskehityksen tapaus (artikkeli n:o 3). 

Työkaluja siis löytyi, mutta tarkastelun painopiste oli edelleen viran
omaisyhteistyön problematiikassa. Sosiaaliset verkostot olivat syrjässä, 

vaikka jo vuoroaan pyytäen. 
Talvella -90 osallistuin botkyrkalaisten koulutukseen Helsingissä. 

Heidän työnsä sekä viehätti että pani miettimään. Heidän tapansa 
linkkiyttää ihmisiä perheestä, suvusta, ystäväpiiristä jne. löytämään 

ratkaisuja - sen sijaan että viranomainen yrittäisi olla niissä viisain -
vaikutti hyvin lupaavalta, samoin heidän praktiset tapansa toteuttaa 
tällaista työtä. Mietin kuitenkin tuleeko heidän työskentelytapansa tarjolle 

uutena tekniikkana (opiskeltuna kapeasti tekniikkamielessä), ja ovatko 
he pohtineet sosiaalisiin verkostoihin suuntautuvan strategian pulmia mo

dernisoituvassa yhteiskunnassa, yksilöllistymiskehityksessä. Joka tapauk
sessa he tarjosivat impulsseja miettiä sosiaalisten verkostojen kysymyksiä. 
Samaan suuntaan vaikuttivat mm. kokemukseni konsultoinneista, joita 

olen tehnyt kaiken aikaa tutkimustyöni rinnalla (eräänlaisena jatkuvana 
pilottitutkimuksena tai prototyyppityöskentelynä). Konsultoitavat työyh
teisöt ja tiimit ovat järjestään olleet sangen kiinnostuneita viranomaisver

kostonäkökulmasta, mutta - minulle yllätyksenä - tapauskonsultointien 
yhteydessä pikemminkin sosiaalisen verkoston kuin viranomaisverkos

ton problematiikka on noussut etualalle. Teoria ja käytäntö eivät oikein 
lyöneet kättä. "Teoria" (viranomaisverkosto-argumentit) oli esitettävissä 

koulutuksellisesti, ja työntekijät olivat halukkaita pohtimaan sitä, mutta 
arkisen työn pulmat tuntuivat olevat vähemmän suoraviivaisia. Minusta 
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alkoi tuntua, että yksinkertaistan asioita kohtuuttoman paljon. Saatan 
argumenteillani jopa ikäänkuin ehdottaa, että työn "perimmäinen jarrut
taja" löytyy toisten viranomaisten hölmöstä toiminnasta ja "puuttuva 
rengas" viranomaisyhteistyöstä. Rajasysteemi-artikkelissani viranomais
verkoston oheen hiipii sosiaalinen verkosto. Joudun siis sittenkin sen 
kysymyksen ääreen. 

2. HÄMMENTYNEENÄ BARNBYSSÄ

Mainitsemani verkostoterapiaseminaari järjestettiin lokakuussa -90, kuu
luisassa Barnby Skå:n kriisiperhekylässä, josta alan ihmiset ilman muuta 
tietävät paljon. Minä en ollut tästä kylästä kuullutkaan. Kun tulin lentoken
tältä seminaarin juuri alettua ja kyselin missä rakennuksessa seminaari 
mahtaa olla, pihalla haravahommissa ollut mies viittasi erääseen taloon ja 
sanoi: "Ahaa, syytät varmaan myöhästymisestä liikenneyhteyksiä!" Raken
nuksen lähellä lapsi kehotti minua: "Kiirehdi, kiirehdi. Siellä on suunyh
mä!" Myöhemmin opin, että Barnby on Barn i kris -projektin tyyssija, 
kriisiperheiden kylä, jossa yhteisen elämän kautta opetellaan päihteettö
mämpään elämään ja lasten kasvattamiseen. Sosiaalisten verkostojen 
aktivointi on olennainen työmenetelmä ja samalla tutkimuskohde. 

Sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki 

Sven Hessle, yksi seminaarin järjestäjistä, oli jo puhumassa. Hänen 
alustuksensa käsitteli verkostoterapian teoriahistoriaa. Hän pohti sosiaa
lisia verkostoja ja sosiaalista tukea. 

Hessle totesi sosiaalisen tuen liittyvän klassisiin pohdintoihin puskurista 
(buffertista) stressiä vastaan. Siihen liittyvät yhteenkuuluvuus, identiteetti, mo
lemminpuoliset velvoitteet. Sosiaaliset verkostot juontuvat käsitteenä Barnesin1 

1950-luvulla norjalaisessa kalastajakylässä tekemiin havaintoihin ja niiden käsit
teellistyksiin sekä englantilaisen sosiologin Radcliff Brownin jo 40-luvulla teke
miin yrityksiin kuvata sosiaalisia rakenteita suhteiden verkostoina. 1960- ja 70-
luvuilla tapahtuu, ennen muuta Yhdysvalloissa, "räjähdysmäinen" kiinnostuksen 
kasvu verkostoihin, ja 80-luvulla tämä on johtanut siellä yhteiskuntatieteellisten 
käsitteiden uuudelleenarviointiin ja paradigmakäänteeseen luonnontieteitä nrn
kailevasta atomismista suhdeorientoituneiseen teoreettiseen työhön. Tällä hetkel
lä näyttäisi olevan meneillään joukko yrityksiä kuvata suuren luokan yhteiskun
tasysteemejä "verkostojen verkostoina", käyttäen mm. matemaattisia malleja. So
siaalista tukea pohtivat tutkijat lähtevät pikemminkin yksilön henkilökohtaisista 
verkostoista. Sosiaalisten verkostojen tutkimisella on toinen perinne kuin sosiaa
lisen tuen tutkimisella. Ensin mainittu pohjaa sosiologiseen traditioon, viimeksi
mainittu sosiaalilääketieteelliseen ja psykiatriseen. 

Olen liittänyt tämän artikkelin viiteluetteloon ne Barnbyssä esitetyt lähdeviittaukset, 

jotka olen onnistunut pyydystämään - lukijan mahdollisia lukuhaluja ajatellen. 
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Verkostotutkimustradition juurilta löytyy 1800-luvun klassista sosiologiaa. 
Durkheim: teollistumiskehitys ja kaupungistuminen etäännyttää sosiaalisia siteitä 
ja eristää yksilöitä; Simmel: muodostuu persoonattomia suhteita; Tönnies: "Gesc
hellschaft" nopeasti kasvavissa suurkaupungeissa kylien "Gemeinschaftien" si
jaan. Verkostososiologit ovat - Hessle siteraa Wellmania - osoittaneet 111111. 50-
luvun antropologisen tutkimuksen innoittamina, että ihmiset ovat suurkaupun
geissa kyenneet muodostamaan uusia yhteyksien verkostoja, "lämpimiä kyliä 
kylmiin kaupunkeihin". 

Sosiaalisen tuen tutkimustraditio on nuorempi. Casselia, Caplania ja Cobbia 
ja heidän 70-luvun töitään pidetään edelläkävijöinä. He kehittelivät ajatuksia 
psykososiaalisista prosesseista ja stressistä. Cassel tutkii miksi jotkut ihmiset eivät 
muserru psyykkisissä ja fyysisissä sairauksissaan, aineellisesti kehnoissa suurkau
punkioloissaan. Selityksen hän löytää ihmisten sosiaalisesta tuesta. Caplan 
kartoitti tuen epävirallisia tyhmittymisiä. Ammattiauttajille muotoutui suositus 
koota potilaan ympärille hänen tuen verkostonsa sen sijaan, että ammattilaiset itse 
tulisivat väliin kriisitilanteissa. Cobb keskittyi siihen, saavuttaako tuki tuettavan. 
Hänen mielestään tatvitaan suhdetta; suhteessa vastaanottajan tulee voida kokea 
myönteistä itseatvostusta ja kuuluvuutta molemminpuolisten velvoitteiden ver
kostoon. Casselia, Caplania ja Cobbia pidetään puskurihypoteesin edelläkävijöi
nä. Hypoteesi kuuluu yksinkertaistettuna: Mahdollisuus sosiaaliseen tukeen 
suojaa yksilöä stressiä aiheuttaviin tapahtumiin joutumiselta. On olemassa paljon 
tätä hypoteesia tukevaa tutkimusta, mutta - 80-luvulta alkaen - myös tuloksia, 
jotka osoittavat "puskurilla" olevan yksilöön stressiä muodostavia vaikutuksia. 

80-luvulla kokee suhdeteoreettinen (ekologinen, suhdeorientoitunut, interak
tionistinen) paradigmatyö läpimurron sekä sosiaalisten verkostojen että sosiaali
sen tuen tutkimisessa. Wellman näkee sosiaalisen tuen laajempien verkostojen 
alasysteeminä. Yhteiskunta koostuu jättimäisistä verkostoyhteyksistä, mutta vain 
murto-osa näistä on potentiaalisen tuen kytkentöjä. Bossevainin sekä Poolin ja 
Koch enin laskelmien mukaan ihmisillä on (anglosaksisessa maailmassa) 1000-1500 
edes jollain tavalla merkityksellistä arkikontaktia, joista noin 20-50 ihmisellä on 
yhteydet keskenään. Ihmisillä on (Wellmanin mukaan) "henkilökohtainen yhtei
sönsä", ja ne vaihtelevat kooltaan, koostumukseltaan, tiheydeltään, vakaudeltaan 
jne. Gottlieb tarkastelee mikrotasolla ihmisten henkilökohtaisia yhteyksiä su
kuun, perheeseen ja muihin tärkeisiin ihmisiin, mesotasollasosiaalisen tuen jakoa 
rajatulla maantieteellisellä alueella tai tyhmissä sekä makrotasolla ihmisten 
osallistumista yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan ja epäviralliseen sosi
aaliseen elämään. Bronfenbrennerin ekologinen kehitysmalli on samankaltainen, 
mutta hänellä on myös exo-systeemin taso, jossa mm. lainsäädännön toimeenpa
non seuraukset tulevat mukaan tarkasteluun. Nyt verkostotutkimuksessa etsitään 
teorianmuodostusta muunnoksista yksilöiden, tyhmien ja yhteiskunnan välillä, 

sanoo Hessle. Vaux hakee teoreettisia perusteita suhcleorientoituneelle sosiaali
sen tuen tutkimukselle: 80-luvulla on kiinnittymisen (attachment) teoretisointi 
saanut yhä suurempaa jalansijaa Yhdysvalloissa. Psykoanalyyttinen objektisuhde
teoriakin on kuvassa mukana, samoin vaihdon teoretisointi. Hessle huomauttaa, 
ettei Vaux mainitse symbolista interaktionismia, systeemiteoriaa eikä kommuni
kaatioteoriaa. 

Hessle asettaa nykypäivän sosiaalisen tuen tutkimuksen osaksi sosiaalisten 
verkostojen tutkimusta, sen "sisään". Tällä on seurauksia. Näkökulma käytännön 
työssä siirtyy yksilön vajaavuuksista yksilöiden välisiin suhteisiin. Yksilötyökes
keisyys väistyy epävirallisten sosiaalisten verkostojen mobilisoinnin tieltä. Se, 
miten välittää tukea tulee ammatilliseen keskiöön sen sijaan, että fokusoitaisiin 
siihen mitä välitetään. Sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden suhteet tulevat 
pohdittaviksi. 
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90-luvun verkosto- ja tukitutkimuksen kysymyksiksi Hessle nostaa puskuriver
koston ristiriitaisten vaikutusten arvioinnin ja suhteiden laadun tutkimisen. 
Hessle kertoo hämmästyneensä siitä, kuinka paljon informaatiota yhteiskuntara
kenteista hän sai 1yhdyttyään kysymään tutkittaviltaan verkostoista - ja havain
neensa kuinka yhteistä tutkimuksesta tulee tällä tavoin tutkittavien kanssa 
(verrattuna klassiseen taustamuuttujatutkimukseen). Hän kuitenkin varoittaa, että 
verkostotutkimus on vaikeampaa, kuin päältä näyttäisi. Metodiset ymppäykset 
kulttuurista toiseen eivät käy suoraviivaisesti. Skandinaavista verkostoperinnettä 
ei oikeastaan ole. Lähteet ovat angloamerikkalaisia, ja niitä saatetaan tuoda 
täkäläisiin yhteyksiin "varomattomasti". Yhdysvaltalaiset tutkimukset ovat avo
hoidosta, järjestelmästä, jossa ei ole pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia. Ruot
salaiset kokemukset ovat pääasiassa laitosympäristöstä. Botkyrka-1yhmä on poik
keus. 

Huomaan tulleeni verkostopohdintoihin aivan toista tietä. En sanotta
vasti tunne sosiaalisen tuen ja puskurihypoteesin psykiatrista pohdintaa, 

mutta en voi kehua tuntevani sosiologian klassista tai myöhempää verkos

tohaaraakaan. Voisi olla kiinnostavaa saada Suomessa samaan saliin 
ihmisiä, jotka tuntevat diskurssinsa psykologiselta/psykiatriselta ja/tai so

siologiselta/sosiaalipoliittiselta puolelta. 

Verkostojen siunaukselliset vaikutukset ... 

Seuraavaksi puhui Lars Iversen, tanskalainen tutkija, joka esittäytyi 
"medicinsosiologiksi". Hän tarkasteli paranemisen ja sosiaalisten verkos
tojen yhteyksiä. 

Rintasyöpäpotilaiden paranamista oli tutkittu verkostohypoteesien kannalta: 
vaikuttaako verkosto paranemiseen. (Verkosto oli koejoukolle sairaalayhteisössä 
muodostettu keskustelu1yhmä. Vertailujoukolle ei sellaista muodostettu). Koe
tyhmän jäsenet elivät kauemmin kuin vertailu1yhmän. Ahdistuksen, masennuk
sen ja kivun kokemukset olivat vähemmän levinneitä koe1yhmässä kuin vertai
lu1yhmässä. Toisessa (vertailevassa pitkäaikais-) tutkimuksessa tutkittiin sosiaa
lisen verkoston yhteyttä kuolleisuuteen. Miehillä kuolleisuus oli sitä suurempaa 
mitä huonompi (sic!) oli verkosto. Naisilla yhteys oli samansuuntainen, mutta 
lievempi. Iversen huomauttaa verkostotutkimuksen paradokseista: mittareissa 
kauniilta näyttävät verkostot kätkevät insestejä, väkivaltaa, alistusta jne. Lomak
keilla ilmoitetuissa verkostoissa sekoittuvat toiveet ja tämänhetkinen tilanne. 
Luennoitsija jatkaa pohtimalla kolmea mahdollisuutta, joilla verkostot liittyvät 
te1veyteen: 1) Ne vaikuttavat parannettavuuteen tai vastustusvoimaan; vajavainen 
tai huono sosiaalinen verkosto voi aiheuttaa jatkuvan stressitilanteen ja altistumis
en. 2) Verkosto vaikuttaa coping-mahdollisuuksiin; verkosto auttaa emotionaali
sella tuella, neuvoilla ja informaatiolla sekä käytännön tuella henkilöä vähentä
mään kuormitustaan ja löytämään ratkaisuja. 3) Verkosto vaikuttaa elämäntapoi
hin. Avainkäsitteeksi Iversen nostaa Antonovskyn "Sense of coherence" -käsit
teen. Verkostoilla on tämän mukaan suuri merkitys sille muodostuuko yksilölle 
dynaaminen luottamuksen tunne siitä, että (1) sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet ovat 
elämänkulun aikana strukturoituja, ennakoitavissa ja ilmaistavissa; (2) näiden 
ärsykkeiden asettamiin vaatimuksiin vastaamisen voimavarat ovat saatavilla, ja (3) 
nämä vaatimukset ovat haasteita, investoinnin ja kytkeytymisen a1voisia. Keskeis
tä on muodostuuko yhteisyyden, vaikutusmahdollisuuksien ja mielekkyyden 
kokemus. 
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Pohdin kuunnellessani, olenko uskonlahkon kokouksessa. Verkostot 
näyttävät olevan avain kaikkeen. Jopa kuolema pysyy loitolla. Toisaalta ... 
mainitut verkostojen yhteydet te1veyteen tuntuvat uskottavilta. Mutta 
miten verkostoja muodostetaan ilman pseudo-yhteisöllisyyttä? Puhe 
"huonoista verkostoista" särähti, osui normatiivisuuspelkoihini. Onneksi 
Iversen puhuu verkostojen paradokseista, niiden "yöpuolesta". Kiinnos
tavaa on myös, ettei verkostojen tutkiminen jää vain pehmeistä pehmei
pien menetelmien alueeksi. 

Eteen astui Lars Svedhem, juuri se mies, jonka toimittamaa kirjaa "Nät
verksterapi" Risto Eräsaari arvioi kovin kriittisesti Yhteiskuntasuunnittelu
lehdessä vuonna 1986. 

Sveuhem kertoo yrittäneensä parikymmentä vuotta sitten yhdessä Johan Klef
beckin kanssa (Botkyrka-1yhmän nykyinen vetäjä) hahmotella "poliittista psyko
logiaa". Hän oli huomannut, että terapiassa pärjäävät ne, joilla on sama luokka
tausta kuin terapeutilla. Terapeutit koettivat muodostaa asiakkaiden kanssa 
yhteiskuntaa eritteleviä tyhmiä.Tämä orientaatio meni "päin helvettiä", ihmiset 
eivät olleet kiinnostuneita. Yhdysvaltalainen verkostojen käsite löytyi yksilöiden 
ja yhteiskunnan väliin. Se tuntui lupaavalta. Yhdysvaltalaiset (Spede ja Attneave) 
harrastivat valtavia, 50-60 ihmisen kokouksia. Botkyrkassa toteutettiin pienempiä. 
Pattyson löytyi keskeiseksi lähteeksi. Verkostotyössä ei vaikuttanut niin keskei
seltä onko asiakkailla ja viranomaisilla sama luokkatausta. Silti sillä on merkitys
tä, joka ilmenee esim. siinä miten viranomaiset suhtautuvat lapsiin, lasten 
toimintaan tai heidän kohteluuw;a. 

Svedhem siirtyy nykyiseen tutkimukseensa. Oli tutkittu 5. ja 6. luokkalaisia 
eräästä koulutusta. Opettajien arvion mukaan 32:lla 190:stä oli psykososiaalisia 
ongelmia (Rutterin testiä käyttäen). Lapset piirsivät omia verkostojaan ja kuvasivat 
kontaktejaan. Verkosto karttoja katsottiin "tuomariarvioinnein". Svedhemin mukaan 
aineistot antoivat rajoitetun näkökulman verkostoihin. Tarvittaisiin laadullista 
tutkimusta. Konfliktit päivittäisten tuttujen tai sukulaisten kanssa osoittautuivat 
tärkeiksi. Poikien verkostot olivat pienemmät kuin tyttöjen, varttuneemmilla 
lapsilla isommat, alempien sosiaaliryhmien lapsilla pienemmät. "Psykososiaalisil
la lapsilla" on vähemmän henkilöitä verkostokartan koulusektorissa, ja ne ovat 
pienempiä ylipäätään (kartasta ja sen sektoreista ks. artikkeli 2 tässä julkaisussa). 
Näillä lapsilla on noin 4-5 ihmistä verkostoissaan, 1yhmittyneenä kahteen 
sektoriin. Menetykset vaikuttavat tärkeiltä. Svedhemin mielestä suhteiden runsaus 
<-> hyvinvointi -hypoteesi saa tukea. 

Tiukassa aikapulassa Svedhem sai puristettua kuvauksen tutkimukses
taan. Hänen tilityksensä tiestään "poliittisesta psykologiasta" nykyisiin 
kysymyksenasetteluihin tuntui kiinnostavammalta kuin tutkimuksen lyhyt 
esittely. Tutkimuksen kuvaukseen hypättiin - ymmärrettävästi kyllä -
yhtäkkiä. "Psykososiaaliset lapset" jäivät vaivaamaan, mutta ehkäpä 
testaajat osasivat asiansa. Olin kuullut botkyrkalaisten koulutuksessa 
verkostokarttojen käytöstä diagnostisina välineinä. Askarruttaa. Ovatko 
ne niin kehiteltyjä? Onneksi niitä ei käytetä vain sellaisina. Kovin 
samansuuntaisilta kyllä kuulostavat ne tulokset, että psykososiaalisiin 
pulmiin liittyy ha1valukuinen - mutta usein hyvin tiivis - verkosto. Suh
teiden runsaus saattaa olla tärkeää, mutta laatu lienee vähintään yhtä 
tärkeää, ehkäpä erilaisuuskin? 
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Seuraava puhuja on Inge Bö, norjalainen kasvatustieteen (?) apulais
professori. 

Bö kertoo tutkimuksesta, jossa kartoitettiin 15-16 vuotiaiden verkostoja Sta
vangerissa, osana kansainvälistä projektia Tutkijat yrittivät selvittää, mm. ketkä 
olivat nuorten ns. merkityksellisiä henkilöitä, verkostojen laajuutta, kontaktien 
runsautta. Bö esittelee mittavia tilastollisia analyyseja, jotka saavat minussa aikaan 
ahdistavia muistoja kvantitatiivisiin menetelmiin painottuneista kasvatustieteen 
opinnoistani. (Tuolloin teorian paikalle tarjottiin mittareita.) Yritän pinnistellä 
pysyäkseni kiinnostuneena. En mahda mitään sille, että verkostojen vertailu 
kuulostaa normatiiviselta; muuttujien painotukset saavat moralistisia sävyjä. Kun 
aikaisemmat puhujat olivat tuoneet esiin verkostojen merkityksen puskurina 
stressiä ja sairastumista vastaan, Bö kertoo, että verkostojen suuruus korreloi 
korkeasti koulumenestysen kanssa. Vanhempien kanssa käytetty aika korreloi 
positiivisesti menestysmuuttujien kanssa, aika kavereiden kanssa negatiivisesti. 
Bö päättelee, että verkostojen suuruudella on suuri impakti kognitiiviseen 
kehitykseen. Jään miettimään miten hyvä kognitiivisen kehityksen mitta koulume
nestys lopulta on. 

Olen epäilemättä valikoiva Bön informaation päästämisessä läpi. En 
pääse vaikutelmasta, että kvantitatiivisiin menetelmiin on uhrattu enem
män paneutumista kuin yerkostojen tai ns. merkityksellisen systeemin 
teoreettiseen tulkintaan. Mutta kohtuuden nimessä: enhän tunne Bön 
tutkimusta lainkaan, kuulin vain aikapulassa esitetyn katsauksen. 

Kontaktien runsaus vai subjektiivinen merkitys? 

Suunyhmässä keskustelu alkaa verkkaisesti ja kiihtyy sitten. Pohdintaa 
aiheuttaa mm. subjektiivisten verkostojen vieminen mittareille. Tutkimus
henkilöt/asiakkaat piirtävät verkostokarttoja, jotka eivät välttämättä synny 
vertailukelpoisin kriteerein. Lasten verkostojen toteaminen tuo tämän 
omalla erityisellä tavallaan esiin. Kartat ja kontaktien frekvenssikuvauk
set eivät välttämättä tuo esiin verkoston henkilöiden subjektiivista merki
tystä tai suhteiden laatua. Nämä myös saattavat vaihdella elämäntilantei
den ja toiminnan mukaan. Merkitykselliset henkilöt eivät välttämättä ole 
staattisessa "paikassa", eri henkilöt ja suhteet ovat eri funktioissa. Koetan 
kommentoida toteamalla, että jo ns. merkityksellisen systeemin käsittees
sä on määrittelyeroja. Siinä missä Milanon 1yhmä (Selvini-Palazzoli ym. 
1978) koettaa hahmottaa ketkä ovat merkityksellisiä henkilöitä terapeutin 
hypoteesin muodostamisen kannalta ( =se systeemi, joka tekee pulmalli
sen käyttäytymisen ymmärrettävämmäksi), botkyrkalaiset näyttävät etsi
vän tapoja hahmottaa ketkä ovat asiakkaalle subjektiivisesti merkityksel
lisiä henkilöitä (tavallaan ihmisiä hänen hypoteesissaan). Nyttemmin 
milanolaiset ovat lähteneet kehittelemään keinoja selvittää ketkä puuttu
vat asioiden kulkuun hypoteeseista riippumatta. Ns. vakiointerventiois
sa vanhemmat saavat "katoamistehtäviä". Pian ilmenee kuka suvusta, 
ystäväpiiristä jne. puuttuu peliin ja miten. 

Hessle huomauttaa minulle: Botkyrkalaiset ja heidän tapaansa orien
toituneet verkostoterapeutit ovat etsimässä resurssihenkilöitä, eivät "on-
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gelman aiheuttajia" tai ylläpitäjiä. Vaikka onkin tärkeää ja kiinnostavaa, 
ketkä ilmantuvat "sekaantumaan" asioihin - ja ilmaantuuko ketään, 
huolena on uusien voimavarojen löytäminen ongelmien ratkaisemiseen. 
Aivan niin. Tärkeä muistutus. Uusien voimavarojen etsiminen on (myös, 
joskus ehkä nimenomaan) ammattiauttajien pulman motivoimaa: he eivät 
pääse eteenpäin omilla voimavaroillaan. Tarvitaan asiakasta ja hänen po
tentiaalisia verkostojaan apuun. 

Tauoilla syntyivät runsaammat keskustelut. Lundilainen työpari Claus 
Stubbegaard ja Anders Edberg kertoo kokemuksistaan, joissa asiakasper
he auttaa pulmissa olevia viranomaisia saamaan kontaktin potentiaalisiin 
verkostoihin. Verkostokokouksessa asiakkaat ovat tarkkaajan ja k01n
mentaattorin asemassa - sen sijaan, että olisivat kyselyn keskipisteenä. 
Paikalle kutsutaan asiakkaiden toivomuksesta involvoituneita viranomai
sia. Asiakkaat seuraavat heidän keskusteluaan, jossa tulevat esiin viran
omaisverkoston erilaiset tulkinnat, ristiriidat, määrittelykilpailut - ja neu
vottomuus. Se, mikä usein tapahtuu asiakkaiden "selkien takana", tapah
tuu nyt heidän nähtensä. Neuvottomat ammattiauttajat saattavat kääntyä 
asiakkaiden puoleen kysyäkseen heidän tulkintaansa ja neuvojaan. 
Ehkäpä meilläkin on tällaista, mm. asiakaspalvelu1yhmien kokouksissa 
jne. Ne olisivat hedelmällisiä tutkimuskohteita. 

"Normaaleja" verkostoja ja psykodynaamisia ulottuvuuksia 

Seuraavaksi kertoo tutkimuksestaan Lars Gunnarsson. Hän on mukana 
kansainvälisessä projektissa, jossa tutkitaan yhdysvaltalaisten, walesilais
ten, (länsi-)saksalaisten ja ruotsalaisten perheiden verkostoja. 

Projekti on juuri tuottanut kirjan (Cochran ym: Extending Families. The Social 
Networks of Parents and their Children). Gunnarsson esittelee ruotsalaista 
osatutkimustaan sekä joitakin projektin yhteisiä asettamuksia. Tutkimuksessa 
tarkasteltiin tutkittavien primaarisia, funktionaalisia ja perifeerisiä suhteita sekä 
muutoksia niissä kolmen vuoden kuluessa. Noin 15-20 primaarisuhdetta olivat 
yleensä kolmen vuoden kuluttua samat. Neljännes primaarisuhteista oli muuttu
nut. Kolmannes näistä muutoksista johtui oman tilanteen muutoksista (muutot, 
erot jne), kolmannes muutoksista toisten tilanteessa ja kolmannes itse suhteen 
muuttumisesta ("kasvoimme erilleen" jne.). Oman muutoksen aiheuttamat uudel
leenjärjestelyt suhteissa oli helpompi kestää kuin toisten muutoksista aiheutuvat. 
Funktionaalisista suhteista (esim. työtoveruudesta) jotkut saattoivat muuttua 
primaarisiksi, harvoin päinvastoin. Cochran on koettanut hahmottaa "potentiaa
listen verkostojäsenten poolia" sekä niitä reuna tekijöitä ja henkilökohtaisia ehtoja, 
jotka tuota poolia sääntelevät. (Ajatuskulku on esitetty mallina em. kirjassa. 
"Pooli" tarkoittaa niiden ihmisten joukkoa, jotka ovat potentiaalisia kumppaneita 
esim. ongelmanratkonnassa.) 

Gunnarsson haluaa painottaa kuulijoille, että kysymyksessä on "normaaliper
heiden" tutkimus - mukana on sellaisia, joita joku voisi kutsua "kriisiperheiksi". 
Hän a1velee, että kriisityöntekijöiden ja terapeuttien kuva verkostoista painottuu 
kriisikeskeisyyden mukaan. Gunnarsson sattui huonenaapurikseni, ja illalla 
keskustelen hänen kanssaan "yhteisöt katoavat" -teemasta. Gunnarssonin mukaan 
projekti pohti näitä kysymyksiä ja tuli empiirisesti päinvastaiseen tulokseen: sen 
sijaan, että perheen ja suvun merkitys vähenisi, se näyttää kaikissa mainituissa 
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maissa olevan voimakas, jopa kasvussa. Uudet tekijät vaikuttavat. Ihmiset elävät 
pitempään, joten useamman sukupolven kontaktit ovat mahdollisia. Puhelinyh
teydet ja muut yhteyden välineet tekevät aikaisemin tavoittamattomissa olevat 
yhteydet saavutettaviksi. 

Vuoron saa Bengt Swedin. Hänen projektinsa on kriminaalihuollon 
vapaaehtoistoiminnan alueella. 

Projektissa aiotaan seurata kolmea teemaa: tutkittavien sosiaalista dataa 
(asunto, työ jne.), tukihenkilösuhteita ja psykodynaamisia ulottuvuuksia. Verkos
tonäkökulma on kuvassa siten, että tarkastellaan tutkittavien tärkeiden ihmisten 
suhdeverkostoa. Verkostokokouksia tms. ei ole tarkoitus järjestää. Kiinnostuksen 
kohteena on mm. verkoston ihmisten liittyminen tutkittavien elämänteemoihin 
sekä suhteisiin liittyvien odotusten ja toiveiden tarkastelu. Kuvaan tulee subjek
tiivinen merkityksellisyys, ei vain kontaktien frekvenssi tms. 

Swedin on saanut tutkimusjoukon (14 henkilöä) neljään kategoriaan heidän 
tilanteensa mukaan: 1) Ei työtä tai asuntoa; päihteiden väärinkäyttöä, ei muutos
halua. 2) Asuntotilanne vaihtuva, yrityksiä pysyä irti aineista (antabusta, keskus
teluja), ambivalentti suhde muutokseen. 3) Ei kovin syrjäytyneet. Sosiaaliset 
perusongelmat ratkaistu, mutta eksistenssiongelmia. Epäilyksiä omasta persoo
nallisuudesta. 4) Sosiaalinen identiteetti, jossa subjektit toimivat. Jokin sektori 
dysfunktionaalinen. Muutosvastarinta suurta, tilannetta ei tunnusteta. Swedin 
toteaa, että ne joiden kanssa onnistutaan, ovat ne, joilla on positiivinen kuva 
tulevista sosiaalista mahdollisuuksistaan. Ilman tätä epäonnistutaan. Verkostokar
talla on tutkittavilla paljon viranomaisia. Kun tutkittavat kehittelivät kuvaa "mikä 
minusta tulee/tahtoisin olla", kuvaa peilattiin perhettä vasten. Kun keskustellaan 
intensiivisemmin, perheen osuus verkostokartassa kasvaa. "Päässä ja sydämessä 
olevat eivät ole niitä, joiden kanssa kadulla kuljetaan", toteaa Swedin. Hän pohtii 
sisäisesti tärkeitä henkilöitä ja heidän erilaisia funktioitaan. Kuolleita esiintyy 
kartoilla paljon. Erään tutkittavan kartalta poistui kuollut äiti, kun elossa oleva isä 
"hyväksyi" tutkittavan. 

Lyhyenkin informaation pohjalta Swedinin lähestymistapa kiinnostaa. 
Yhä pulmallisemmalta tuntuu verkostokarttojen käyttö kvantitatiivisena 

aineistona. Sweclinin saamat kartat muuttuivat keskustelun aikana. Jos 
muutokset kvantifioiclaan, tulokset kertovat yhtä hyvin subjektiivisen 

suhteen muuttumisesta karttaan (kartan muuttumisesta henkilökohtaise

na välineenä) kuin muutoksista verkostoissa. Se kontaktien frekvenssi tai 
verkostojäsenten määrä, joka saadaan kartalle lienee ensinnäkin riippu
vainen siitä tavasta ja kontekstista, jolla/jossa kartta tehdään. Ja toiseksi, 

verkoston henkilöillä on erilainen subjektiivinen merkitys riippuen elä
mäntoiminnasta. Objektiivisesti on olemassa tietty yhteyksien määrä - ja 
laatukin, mutta niiden persoonallinen mieli voi jäädä kvantisoijalta 
sivuun. 

Päivä vaihtuu. Margareta Samuelsson puhuu lasten psyykkisestä ter

veydestä, verkostoista ja yksinhuoltajista. Projekti toteutettiin lastenpsyki
atrian piirissä. 

Tutkittiin neljääkymmentä potilasta. Kontrolliryhmä oli yhtä suuri. Kotikäyn
nit ja haastattelut. Lapsia ja vanhempia haastateltiin erikseen. Piirrettiin verkosto
kartat, sitten keskusteltiin: oletko tyytyväinen/pitäisikö jonkun olla lähempänä, 
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kauempana jne. Taustatiedot sosiaali1yhmästä. Mukaeltu Henderssonin ja Byrnen 
ISSI -mittari (interview schedule for social integration): keitä/montako verkostos
sa, voitko jakaa tärkeitä omia asioita, keitä muistutat eniten, kuka aikuinen on 
tärkeä jos vanhemmat eivät saatavilla, miten toinen vanhempi suhtautuisi jos 
menisit toiselle, vointi kahden viimeksikuluneen viikon aikana, (vanhemmilta:) 
lasten elämäntapahtumat, (yksihuoltajilta:) kuka tukee. 

Kontrolli1yhmässä oli enemmän ylempiin sosiaali1yhmiin kuuluvia. Asuntoti
lanteessa ei ollut suuria eroja; potilas1yhmissä enemmän konflikteja; ISSI:n 
mukaan potilas1yhmän lapsilla vähäinen pääsy tyydyttäviin sosiaalisiin kontaktei
hin; potilaiden vanhempien kohdalla sama vielä selvemmin; vertailmyhmässä 
myös yksinhuoltajilla tyydyttävät suhteet; potilas1yhmät tyytymättömämpiä ver
kostokarttoihinsa. 

Täytyisi tuntea nuo haastattelurungot ja skaalat. 1 Tässä näyttäisivät 

tutkittavien subjektiiviset merkitykset pääsevän kuvaan, ainakin jossain 
määrin. Kiinnostava kovien ja pehmeiden menetelmien yhdistelmä, mutta 

mikä on vertailtavuus muihin karttoihin? 

Omassa puheenvuorossani kerron rajasysteemi-käsitteestä (ks. artik
keli n:o 3 tässä kokoelmassa). Se näytti herättävän mielenkiintoa. Jotkut 

arvioivat, että tuollainen mikro-makro -kontekstin tarkastelu auttaa pai

kantamaan "mitä olemme olleet tekemässä", ts. terapiatyön sosiaalista ti
lausta tai laajempaa kontekstia. Keskustelua käydään (Markoesimerkin 
pohjalta) mm. siitä miten merkitykselliseltä näyttää erilaisten ongelman

määritysten olemassaolo, määrityskilpailut jne. Monet kertovat kokemuk
sistaan keskenään taistelevista virastoista. Saan vahvistusta olettamuksel
leni, että viranomaisverkoston pulmallisuus on naapurimaamme verkos

toterapiassa ollut vähemmän tarkastelussa kuin kysymys sosiaalisista 
verkostoista - sitä huolimatta, että Ruotsissa on pitemmät kokemukset 
palvelusektoreista. 

Verkostonäkökulma ja verkostotekniikat 

Vuoron saanut Botkyrkan työ1yhmä esittää asiansa kollektiivisesti. He 

aloittavat järjestämällä yhteislaulun, kuten koulutuksessaan Suomessakin. 

Siitä he pääsevät kertomaan "jälleenheimouttamisajatuksistaan". Laulu tai joku 
muu yhteisyyttä rakentava tekijä on osa Speckiltä ja Attneavilta omaksuttua 
käytäntöä. Samaan tapaan botkyrkalaiset ensin tekevät, sosiodraaman tapaan, 
tapausesimerkkinä, ja sitten kertovat yhteisesti mitä tekevät ja miksi. Verkostokar
tat ovat tärkeä osa resurssihenkilöiden selvillesaamista. He tapaavat asianosaisia 
myös erikseen. Toinen metodinen kiinnekohta on verkostokokous, jonka tarkoi
tuksena on kontaktien järjestäminen potentiaalisen verkoston keskuuteen. Bot
kyrkalaiset kertovat, ettei konfliktien ratkaiseminen välttämättä tapahdu kokouk
sissa. Viisaus ja voimavarat eivät löydy viranomaisista, vaan sosiaalisesta verkos
tosta. Verkostokokoukset etenevät prosessina, jossa syyttely, ideointi ja näkökul
mien runsaus antaa vihdoin tilaa ahdistukselle ja toivottomuudelle. Vasta pohja
lukemien kautta koetaan ongelman kantajan tuska ja otetaan taakkaa hänen 

Olen maininnut ne (ja muutkin alustajien esittämät mittarit) tässä ajatellen lukijoita, 

jotka tuntevat niitä ja pohtivat mahdollisesti tutkimusmetoclejaan. 
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harteiltaan. Voi syntyä uusia ratkaisuja ja toiveikkuutta, ratkaisuja, joista terapeu
teilla ei usein ollut aavistustakaan. 

Ryhmä esittää lukuja yhteydenottajista ja kontaktialoitteiden tekijöistä. Kun 
verkostoja mobilisoitiin - asiakkaiden toivomassa kokoonpanossa - naapureis
ta ei kutsuttu ketään yhdessäkään tapauksessa. Suvun jäsenet vaikuttavat 
keskeisiltä. Konfliktit näyttävät olevan suvussa ja viranomaisverkostossa. 

Ryhmä tuntuu toimivan todella kollektiivisesti. Ilmaistakseen asiansa 
he ta1vitsivat sekä demonstraatiota että työntekijä1yhmäänsä. Olin jo Suo
messa sekä viehättynyt että "huolestunut" heidän tavastaan kertoa itses
tään. Viehättävää on tuo tekeminen. He eivät ainoastaan kerro asioistaan, 
he toteuttavat pienimuotoisesti prosessin, jossa sosiodraamaan mukaan
vedetyt voivat kokea mitä he tekevät. Ja kenelle hyvänsä, joka saa 
suomalaisen koulutus1yhmän laulamaan ja tanssimaan alkajaisiksi täytyy 
nostaa hattua. Mutta ... Olen huolissani siitä, että heidän työskentelytapan
sa voidaan omaksua "verkostomenetelmänä", keinovalikoimana, uusina 
kikkoina, jotka syrjäyttävät entisiä. Koulutus- ja konsultointiyhteyksissä 
olenkin yleistyvästi kuullut ehdotuksia, että "järjestetään verkostoko
kous". Tehtävä saattaa olla vaikeampi kuin toivottaisiin: riitelevä suku ja 
riitelevä viranomaisverkosto paikalle keksimään positiivisia ratkaisuja. 

Toimiessani viranomaisverkostojen konsulttina olen kokenut, että eri 
viranomaistahojen edustajat ovat sangen valmiita sekä syyttelemään toi
siaan että varsinkin ehdottamaan kaikkia muita kuin itseään ratkaisijak
si. Ilmeisesti toiveet kyvykkäästä ratkaisijasta on helppo sijoittaa sellai
seen osaan verkostoa, jota ei tunneta tarkasti. On ikäänkuin viranomais
verkosto ei suostuisi ottamaan tosissaan, että tästä ei selvitä näppä1yydel
lä eikä viisastelulla. Vasta sitten, kun kyvykkyysodotukset alkavat osoit
tautua katteettomiksi yksi toisensa jälkeen (esim. ehdotetun "ratkaisijavi
raston" realisoitua tilanteensa muille), viranomaisverkosto alkaa kunnolla 
ahdistua - ja etsiä ratkaisuja tosissaan. Siihen menee ainakin minun ko
kemukseni mukaan paljon aikaa, ja siinä koetaan hyvin synkkiä hetkiä. 
Kun tilanteen toivottomuus alkaa kunnolla tuntua, aletaan toivon pie
nistäkin kipinöistä kiinnostua vakavasti. Silloin voi alkaa reaalisten voi
mavarojen etsintä, vakavampi kiinnostus asiakkaiden kyvykkyydestä ja 
viranomaistyön käyttämättömistä mahdollisuuksista. 

Miksihän minun pitäisi olla huolissani siitä, miten botkyrkalaisten opit 
omaksutaan Suomessa? Kyllä ihmiset osaavat itse a1vioida mitä tekevät. 
Ehkäpä olen huolissani omista yksinkertaistuksistani. Mikäli botkyrka
laisten tekstejä luetaan huolellisesti (ks. esim. Perheterapia 2/88, referaatti 
tämän kokoelman artikkelissa n:o 2), havaitaan, että he korostavat 
verkostovälineidensä kolmea tasoa: 1) Verkostonäkökulmaa, jolla tarkoi
tetaan, että kaikessa työssä huomioidaan asiakas vuorovaikutusyhteyk
sissään eikä umpiossa. 2) Näkökulman yleisiä sovelluksia, joilla tarkoi
tetaan verkoston tai sen osien mobilisoinnin keinoja. 3) Spesifimpiä 

menetelmiä, joilla kartoitetaan verkostoja ja niiden toimintatapoja. Ver
kostokokoukset ovat eräs sovellus yleisemmästä verkostonäkökulmasta, 
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metoditasoinen ratkaisu "verkostoideologian" toteuttamisessa. Verkosto

kartat, systeemiset haastattelut jne. ovat spesifejä, operaatiotasoisia meto

dien toteuttamisen välineitä. Koska botkyrkalaisilla on pitkä kokemus ja 
he haluavat pikemminkin näyttää kuin teoretisoida ja koska suomalaises

sa sosiaalityössä vallitsee suorastaan kiljuva metodinälkä, metodiset 

keinot ja operaatiotason tekniikat saattavat nousta näkökulmaa keskei
semmiksi. Yleisen verkostonäkökulman pohjalta voi kuitenkin toteuttaa 
valtavan valikoiman interventioita, keksiä niitä lisää, muunnella entisiä -

ja käyttää uudessa merkityksessä "perinteisiä" keinoja. 1 Voi olla, että ver

kostokokouksia tai -karttoja ei edes käytetä. Silti työ voi olla verkosto
orientoitunutta. Jo yksinkertainen kysymys "keitä muita tässä on mukana 

ja missä positiossa" vie tärkeisiin näkökulmakysymyksiin ja tiedonhankin

nan tehtäviin. Yksittäinen työhuoneessaan istuva työntekijäkin voi tehdä 

verkostotyötä. (Tämä ei välttämättä ole hedelmällisin muoto, mutta muoto 

ei olekaan ratkaisevaa.) Kysymys on siitä mieltääkö hän itsensä asiakas

työntekijä - suhdetta laajemmassa vuorovaikutusyhteydessä ja pyrkiikö 
hän ymmärtämään tuota yhteyttä yhä paremmin - voidakseen auttaa 
asiakasta siitä positiosta, jossa hän asiakkaan elämässä ja tunnoissa on. 

Botkyrkalaisten puheenvuoron jälkeen on jälleen suunyhmä. Vähitel

len kasvanut jännite purkautuu kiivaaksi keskusteluksi. Näyttää muodos
tuvan akseli tutkijat - praktikot. Jotkut "praktikot" protestoivat tutkijoiden 

"herruutta" ajankäytössä: nämä saavat pisimmät puheenvuoroajat. Toiset 

praktikot taas protestoivat "positivismia" vastaan. "Olet myynyt sielusi 

pirulle. Liian paljon desimaalilukuja, liian vähän rakenteita", on eräs 

kommentti. Tutkijat joutuvat ikäänkuin puolustuskannalle. Kommenteis

sa on viittauksia historiaan, jota en tunne; pettymyksiä tutkijoiksi siirtynei

hin praktikoihin jne. Yritän osallistua pohtimalla tutkijat-praktikot dialo

gia, sellaista tutkimusasetelmaa, jossa menetelmät, teoriat ja käsitteet ovat 

yhteisiä, eivät vain tutkijan käsitteitä tutkittavista. Viittaan Holzkampin 

"subjektitieteelliseen" asetelmaan. 2 Praktikot tuntuvat "hyväksyvän" tä-

Vrt. Holzkamp-katkelma tämän kokoelman artikkelissa n:o 1. Holzkamp pohtii uuden 

näkökulman tuloa hallitsevaksi ja aiempien välineiden "järjestäytymistä" uuden käsitteen 

"alaisuuteen". Välinemurros työssä saattaa toteutua ensinfunktionvaihdoksena, jossa 

vanhoilla välineillä yritetään muodostaa uutta suhdetta kohteeseen. Vihdoin voi 

tapahtua doininanssinvaihdos, jossa uusi paradigma, käsite, näkökulma tulee 

hallitsevaksi, ja entiset välineet "järjestäytyvät" sen alaisuuteen - muuntuen uudessa 

käytössä. Verkostoihin yritetään siellä täällä Suomessa tehdä interventiota vanhoin 

välinein (niillä tuen ja kontrollin välineillä mitä on tarjolla). Perinteiset välineet saavat 

uutta funktiota; esim. yksilösosiaalistarnisen välineitä koetataan käyttää perhekontekstissa 

( = Holzkampin funktionvaihdos). Jos verkostonäkökulma saa paradigmaattisen aseman 

työn orientaatioperustana, aiemmat välineet (samaiset tuen ja kontrollin välineet) 

järjestyvät uudelleen ja muuntuvat, uusia innovaatiota syntyy. 

Holzkamp (1983) asettaa vastakkain kontrollitieteen ja subjektitieteen. Ensinmainittu 

noudattaa luonnontieteellis-teknisen tutkimuksen ihannetta. Ihmiset ovat kuitenkin 

toimivia ja tahtovia subjekteja. Tarvitaan tutkimusta, jossa teoriat, käsitteet ja metodit 

ovat tutkittaville, eivät tutkittavista. Esim. verkostokartathan ovat "parhaimmillaan" 

asiakkaiden ja praktikoiclen - sekä tutkijoiden - yhteisiä tutkimusvälineitä. 
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män (ja asettavan sen "positivistejaan" vastaan), tutkijat nostelevat kulmi
aan vakuuttumatta ehkä keskustelussa muotoutuneen vastakkainasette
lun relevanssista. Muuan tutkija huomauttaa, että praktikot näyttävät epäi
levän osataanko tutkia ja tutkitaanko oikeita asioita. Ensinmainitusta hän 
sanoo, ettei usko, että rooleja voitaisiin noin vain vaihtaa; että praktikko 
voisi milloin vain 1yhtyä tutkimaan. Toiseen hän kommentoi, että on 
kohtuutonta odottaa, että 20 minuutin puheenvuorosta ilmenee koko 
tutkimus. 

Kolmas päivä. Gunilla Thernlund puhuu puskureista stressiä vastaan. 

Diabetesta potevien lasten verkostoyhteyksiä tutkittiin. Haastatteluissa ka1toi
tettiin elämäntapahtumia, sosiaalisia verkostoja, perhettä, vointia. 6-12 kuukau
den kuluttua haastattelu toistettiin. Käytössä oli jällen skaaloja, joita en tunne: 
muunnettu ISSI, Barnelin verkostokartta ja Loneliness scale. Thernlund kertoo 
jääneensä miettimään mitä ISSI lopulta mittaa. Objektiivisia verkostoja vai 
subjektiivisia kokemuksia? ISSI oli kuulemma osoittanut, että problemaattisim
pien verkostojen ero vähemmän problemaattisiin oli niiden esiintuomassa pinnal
listen elämänsiteiden määrässä. 

Validiuskysymykset (mitä mittarit oikeastaan mittaavat) näyttävät nou
sevan toistuvasti esiin. Ongelma ei ole tekninen, vaan tekemisissä sen 
kanssa mitä verkostoilla tarkoitetaan. Muodostaako tietyllä frekvenssillä 
toimiva yhteyksien järjestelmä, tiettyjen ihmisten tunteminen, arkisen 
avun saaminen heiltä jne. sosiaalisen verkoston? Mitä laadullisia "kritee
reitä" sille on, mikä on subjektiivisten merkitysten, persoonallisen mielen 
merkitys? Ehdin vilkaista Cochranin ym. kirjaa (Extending Families) sen 
verran, että huomaan Cochranin saavan äitien kasvatussuhteita tutkies
saan tulokseksi, että suvun ilmaistut tai antisipoidut kannanotot kasva
tusratkaisuihin olivat huomattavasti merkityksellisempiä kuin ystävien, 
tuttavien tai varsinkaan ammattiauttajien. Sukulaisten reaktioita pohdit
tiin, vaikka sukulaisiin olisi äärimmäisen vähän kontakteja. Frekvenssikar

talla suku olisi näin ollen mitättömässä asemassa (ja tulos todentaisi "suku 
katoaa" -teesiä), subjektiivisella kartalla suku olisi aivan toisessa asemas
sa. Kuulostaisi siltä, että täällä (seminaarissa) puhutaan yhteisillä termeillä 
(verkostot, verkostokartat), mutta monesti aivan eri asioista. 

Jan Swaling puhuu St. Göranin lapsi- ja nuorisopsykiatrisella klinikalla 
toteutettavasta hankkeesta. 

Swaling kertoo oman orientaatiotaustansa olevan perhekommunikaatioteo
riassa. Yhdysvalloissa verkostoterapian taustat liittyvät skitsofreniatutkimukseen. 
Perhekommunikaatioteoriassa kehiteltiin ns. kaksoissidoksen käsite kuvaamaan 
skitsofreniaan altistavia kommunikaatiorakenteita. Sittemmin empiiriset tulokset 
osoittivat, että tällaista kommunikaatiota on yhtä paljon sktisofreniaperheissä ja 
perheissä, joissa ei altistuta skitsofreniaan. 1950-luvulla englantilaiset tarkastelivat 
tunteidenilmaisua perheissä, kehitellen Expressed Emotions (EE) skaaloja. Swa
ling kertoo olevansa kiinnostunut yhdistelemään verkostoterapiaa ja EE tutkimus
menetelmiä. 

Psykoottisia teini-ikäisiä tulee ko. klinikalle lähetteellä Tukholmasta. Perheille, 
joissa on korkea ja kietoutunut tunneilmaisun taso, järjestetään opetusohjelmia, 
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vedetään verkostoa mukaan, järjestetään workshopeja. Alustaja toteaa, että 
psykoottisten potilaiden verkostot ovat kaventuneita, usein vain perhe on jäljellä. 
Verkostokartan piirtäminen aloittaa jo muutoksen. Ajanoloon verkosto kutsutaan 
koolle. Sairaalassa aloitetaan verkostoterapia. Workshopeissa kerrotaan 1) mitä 
tiedetään skitsofreniasta ja sen hoitokeinoista, 2) mitä verkosto voi tehdä. Nuoret 
eivät yleensä itse ole mukana, he ovat useimmiten alkavassa psykoosissa. Verkos
tokartoista ilmenee, että ystävyyssuhteiden katkeaminen on tyypillistä. Klinikan 
väki yrittää auttaa niiden palauttamisessa ja korjaamisessa. 

Työskentelyote vaikuttaa lyhyen kuvauksen perusteella pedagogisem
malta kuin esim. botkyrkalaisten. Klinikkalaisilla on (workshopeissa) 

valistuksellinen ote. Ainakin kuulosti siltä, että ammattiauttajat kertovat 
mitä verkosto voi tehdä. Botkyrkalaisten mallissa mennään pohjaluke
mien kautta: uusia - ja odottamattomia - ratkaisuja löytyy vasta, kun 
käydään toivottomuuden ja masennuksen aallonpohjassa. Voimavarojen 
etsintään päästään vasta, kun oivalletaan ja koetaan, ettei kenelläkään ole 
sitä kaivattua viisasta ratkaisua. 

Sven Hessle kertoo tutkimuksesta Barnby Skåssa. 

Vanhemmilta kysytään verkostoista kahden askelen kautta: 1) Ketkä ovat 
tärkeimmät ihmiset "pitkän elämäsi aikana", 2) ketkä näistä olivat tärkeimmät 
ennen sitä kriisiä, kun tulit Barnbyhyn/millaisia toivot verkostojesi olevan? Kun 
perhe tulee, näyttää siltä, ettei kartalle ilmesty moniakaan. Verkosto on ikään kuin 
punktuoitu. Myöhemmin löytyy lisää ihmisiä. Naisia ja miehiä on kartoilla yhtä 
paljon. Päihteiden käyttäjät eivät erolu; heillä ei ole enemmän eikä vähernm�in 
kontakteja kuin muilla. Lasten verkostojen kartoittaminen on oma pulmansa. Se 
alkaa kuten aikuistenkin verkostojen kartoitus. Sitten keskustellaan eri yhteyksien 
funktioista, maantieteellisistä yhteyksistä, tehdään pelityyppisiä ja muita testejä. 
Äskettäiset kontaktit painottuvat lapsilla. Objektiiviset esteet esim. tavata entisiä 
päiväkotikavereita vaikuttavat tilanteeseen. Lasten ja vanhempien valinnat ver
kostoista poikkeavat toisistaan. Valinnat ovat hyvin persoonallisia, korostaa 
Hessle. Ei riitä, että linkkiytetään ihmisiä administratiivisesti. On päästävä 
dialogiin, jossa voidaan valita verkosto, jonka asianosainen haluaa. 

Loppukeskustelussa Hessle haluaa painottaa, että tutkijoiden keskei
nen anti on tavassa asettaa kysymyksiä, ei ensisijaisesti tuloksissa - joita 

praktikot tuntuvat odottavan. Hän toteaa, että seminaarissa on ollut 
erilaisia tapoja asettaa kysymyksiä- eri tarkoituksiin. Keskustelu 1yöpsäh
tää pian auki, jälleen tutkijat-praktikot-jännitettä peilaillen. Jännitteen 

sukupuoliulottuvuutta pohditaan. Joku miettii, että jos tutkija on isä ja 
praktikko äiti, mikä/kuka on lapsi. Hessle kertoo vaiheista Barnbyn 

tutkimisessa. 70-luvulla tutkijat olivat ennen muuta yliopistoympäristössä 
ja yrittivät sitten sieltä "ulos". Mm. Barnbyn työ tuli niin tutkimuskeskei

seksi, että praktikot, ehkä asiakkaatkin, alkoivat hermostua. Tutkijat 
heitettiin ulos. Hessle pitää tätä tavanomaisena miehisenä konfliktina. Nyt 
tutkijat ovat pääsemässä takaisin Barnbyhyn, mutta suhde on uusi: 
tutkijoiden täytyy osoittaa hyödyllisyyytensä praktikoille. 

Lars Gunnarsson kommentoi hyödyllisyyspointtia yleisemmin: prakti
kot saattavat odottaa, että tutkimus on hyödyllistä heidän odotuksiinsa ja 
näkökulmiinsa nähden. Tutkimuksella voi kuitenkin olla monia muitakin 
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hyödyllisiä implikaatioita, joita kulloisestakin praktisesta tilanteesta ei 

välttämättä näe. Anna-Lena Lindquist, sosiaalityöntekijöiden kouluttaja 
Tukholman yliopistosta, koettaa tehdä yhteenvetoa konflikteista seminaa

rissa: jako ei mene selvärajaisesti tutkijat-praktikot -linjaa. Tutkijoissakin 

on eroa, samoin praktikoissa. Ensinmainittujen töissä hän näki jaon 
positivismiin ja humanismiin. Positivistit tulivat hänen havaintonsa mukaan 

ennen muuta sairaalaympäristöstä tai sosiaalipoliittisesta hyötytutkimuk

sesta, suunnittelupainotteisesta tutkimuksesta. Humanistista "linjaa" hän 
kaipasi enemmän ja näki sitä subjektitieteellisissä painotuksissa, joissa 

ilmeni tutkijoiden ja praktikoiden yhteistä tutkimustyötä. Vaikutti siltä, 

että harva oli tyytyväinen siihen kategoriaan, joka yhteenvedossa oli 
hänelle tarjolla. 

Väki päätti kokoontua uudelleen keväällä 1991. 1 

Olen jälkeenpäin koettanut jäsennellä Barnbyssä kuulemaani seuraa

vanlaista 1yhmittelyä luonnostellen: 

ei normatii

visuus

oletuksia 

"f rekvenssi verkostot" 

subjekti i vi sest i 

merkitykselliset 
verkostot 

normatiivi suus

ol etuksia 

Kuvio 1: Verkostonäkemysten jaottelu subjektiivisuus/normatiivisuus -
akseleille 

Yksi jatkumo näyttäisi muodostuvan "verkostot kontaktien frekvens

seinä vai verkostot subjektiivisesti merkityksellisinä" -akselista. Näkemyk-

Kävin tuossa kokoontumisessa 2.-3.5.1991 (tämän artikkelin oikolukuvaiheessa). 

Aiemmat jännitteet olivat lientyneet ja yhteiseen keskusteluun nousi pari uutta teemaa: 

(1) Verkostotyön ei-toivotut seuraukset ja (2) markkinahenkisen "tulosajattelun"

vaikutus verkostotyöhön.
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set eivät varmaankaan jakaudu niihin puhtaasti. "Frekvenssiääripäässä" 
olisi liikennelaskennan tavoin todettu yhteyksien runsaus tai ha1valukui
suus, "subjektiivisuusääripäässä" taas yhteyksien merkityksellisyys kon
taktimääriin katsomattta (äärimuodossaan siis pään sisäiset verkos
tot). Toinen jatkumo näyttäisi muodostuvan näkemyksiin sisältyvistä 
normatiivisuusoletuksista. Yhdessä ääripäässä olisivat "diagnostiset" 
näkemykset "hyvistä" tai "huonoista" verkostoista - tiettyjen normaalius
kuvien pohjalta. Toisessa ääripäässä taas (klassisen empiirisen sosiologi
an mukaiset) toteavat kuvaukset. Tämäkään jako ei ole jyrkkärajainen. 
Kun akseleita yhdistellään saadaan osittain päällekkäiset 1yhmittelyt A-D. 
Ryhmään A sijoittuisivat näkemykset, joissa todetaan kontaktien frekvens
sejä vailla normatiivisuusolet11 ksi;:i. (T.ars Gunnarssonin esittämät tulokset 
olivat osin lähellä tätä.) Ryhmään B sijoittuisivat frekvenssipohjaiset ja 
normatiivisuusoletuksia sisältävät näkemykset. (Muutamat sairaalayhtei
söissä tehdyt tutkimukset ja ehkä Inge Bön hahmotelmat olivat lähellä 
tätä). Ryhmään C kuuluisivat yhteyksien subjektiivista merkitystä painot
tavat ja verkostojen "patologisuutta", terveyttä jne. hahmottavat näkemyk
set. (Puskuriteoreetikot ja Botkyrka-1yhmä lienevät lähellä tätä.) Ryhmään 
D sijoittuisivat näkemykset, joissa painottuu verkostoyhteyksien subjek
tiivinen merkitys vailla "diagnostisia" oletuksia verkostojen laadusta. 
(Gunnarssonilla oli tällaisiakin painotuksia.) Pohdittaessa Barnbyssä esi
tettyjä näkemyksiä on tietenkin otettava huomioon, että koolla oli ennen 
muuta terapeutteja ja terapiatyön tutkijoita. Diagnostiset painotukset ovat 
siis ymmärrettäviä. 

Kysymys verkostoista on pulmallinen-varsinkin, jos sitä ei tarkenneta. 
On epäilemättä tärkeää, että itse kukin voimme saada tuttavilta neuvoja, 
vippejä, lastenhoitoapua, tietoja mahdollisista työpaikoista tai asunnoista 
jne. (Naistutkimus onkin muistuttanut, ettei hyvinvointivaltio "vastaa" 
likikään siitä määrästä tukea kuin kansalaisten keskinäinen apu. Tämä 
toiminta vain tahtoo jäädä itsestäänselvyydeksi, siis huomaamatta.) Lienee 
myös tärkeää, että meillä on keskustelukontakteja, arkipäivän tuttavuuk
sia jne. Mutta luultavasti vain pieni osa kontakteista on subjektiivisesti 
hyvin merkittäviä yhteyksiä, niin merkittäviä, että ohjaamme elämäntoi
mintojamme niitä antisipoiden. Osa "verkostoyhteyksistä" - ehkä suurikin 
osa - lienee funktionaalisia, enemmän tai vähemmän pragmaattisiin 
tarpeisiin liittyviä, osa taas subjektiivisesti merkitseviä, vaikkei yhteyksiin 
liittyisikään suoraviivaista funktionaalisuutta. Vaikuttaa siltä, että yhteisen 
nimikkeen "sosiaaliset verkostot" alle mahtuu hyvin eriäviä käsitteitä. 

3. YHTEISÖT VAI VERKOSTOT?

Yhteiskuntatieteen "moderniteettikeskustelu" ei tuntunut olevan mikään 
pulma tapaamilleni ruotsalaisille. Se ei esiintynyt pohdinnoissa enkä 
saanut aikaan keskustelua siitä. Kollegat tutkivat ja mobilisoivat verkos
toja - ja löysivät niitä vaikka millä mitalla. Suomalaisessa yhteiskuntatie-
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teessä väitellään yhteisöistä. Yhdet väittävät niiden katoavan (esim. 
Lehtonen 1988, 1990), toiset rakentavat hyvinvointivaltioajatuksensa nii
den varaan (esim. Anttonen 1987, 1989). Barnbyssa alustaneet käyttivät 
järjestään verkosto-käsitettä, mutta tarkoittivat sillä jossain määrin eri 
asioita. Kukaan ei puhunut yhteisöistä sinänsä. Voisiko olla niin, että kun 
he puhuvat verkostoista ja suomalainen debatti koskee yhteisöjä, nämä
kin ovat keskenään eri asioita? Yhteisöistäkin puhuttaessa voidaan 
yhteisellä nimikkeellä tarkoittaa monia - jopa keskenään ristiriidassa 
olevia asioita. Ainakin Heikki Lehtonen (1990) osoittaa, että Suomessa on 
puhuttu yhteisöistä kovin epämääräisesti, termiä "venyttäen". Hän myös 
väittää, että vuorovaikutusverkostojen tarkastelu on keskeinen yhteiskun
tatieteen tehtävä, vaikka yhteisöjen aika onkin ohi. Onkin syytä pohtia 
yhteisöväittelyn yhteyksiä verkostokeskuteluun. 

Toiminnalliset yhteisöt ja symbolinen yhteisyys 

Sven Hessle 0991) koettaa uudessa kirjassaan jäsentää sosiaalisia verkos
toja koskevaa "villiä" keskustelua muotoilemalla alustavan määritelmän 
sosiaalisista verkostoista. Ne ovat hänelle yhteiskunnan tarkasteltavissa 
olevien (överblickbara) yksilöitä toisiin ihmisiin kytkevien linkkien alue. 
Määritelmiä on monia muitakin, kuten jo Barnbyn keskustelusta ilmenee. 
Lisää määritelmiä nähdään, jos tarkastellaan psykologisen ja psykiatrisen 
keskustelun ohella sosiologista keskustelua. Keskeistä tässä yhteydessä 
on, että määritelmä ei ole sidoksissa yhteisöihin. 

Lehtonen (1990) haluaa rajata yhteisökäsitettä, jotta tiedettäisiin mistä 
kulloinkin puhutaan. Hän aloittaa rajauksensa yhteisyyden tarkastelusta 
ja toteaa (emt., 23), että yhteisyydessä voi olla kaksi kehitysprosessia: 1) 
Yhteisyys vuorovaikutuksessa kehittyvänä ilmiönä; jäsenten 1yhmäiden
titeetti muotoutuu konkreettisen toiminnan seurauksena ja tuloksena voi 
olla toiminnallinen yhteisö. 2) Yhteisyys tietoisuudessa vahvistuvana 
yhteenkuuluvuuden tunteena, jonka tuloksena syntyy symbolista yhtei

syyttä. Se voidaan ymmärtää 1yhmäidentiteettiä vahvistavana tietoisuute
na. Jos puhutaan yhteisöstä, edellytyksenä on, että on olemassa ihmis1yh
mä, joka toimii toimijana vuorovaikutuksessa. Tällaiselle tyhmälle muo
toutuu epävirallinen tai virallinen toimijan status, jonka muut vuorovaiku
tuskentän toimijat tunnistavat. (Emt., 24). Vaikka yhteisöt vaihtelevat 
toimintamuodoiltaan ja tavoitteiltaan, niille on yhteistä verraten pysyvä ja 
välitön vuorovaikutus, jossa muotoutuvat ja määrittyvät: 
a) jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet (jäsenten keskinäiset käyttäyty

missäännöt, moraaliset sitoumukset, normit, sanktiot, sisäinen hierar
kia)

b) yksittäisen jäsenen yksilöllisen käyttäytymisen vapausasteet ja valin
nanvaihtoehdot yhteisössä (poikkeavan käyttäytymisen sieto)

c) jäsenten ja ei-jäsenten välisen vuorovaikutuksen säännöt (jäseniä ja
"muukalaisia" koskevien käyttäytymisnormien ero).
Jos jokin vuorovaikutusjärjestelmä ei välitä jäsenilleen tietoa näistä
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kolmesta seikasta, on kysymys mitä todennäköisimmin jostakin muuusta 
kuin yhteisöstä. (Emt., 25.) 

Lehtonen kokoaa yhteisöllisen järjestäytymisen "tiukat ehdot" (emt., 
30): Yhteisössä toimimisen tulee olla vapaaehtoista. Sen tavoitteiden tulee 
olla jäsenten hyväksymiä (muutoin he eivät luovuttaisi päätösvaltaansa 
yhteisölle). Toiminnan on oltava demokraattista ja tasa-arvoista. Yhteisöl
linen päätösvalta edellyttää verraten suurta autonomiaa. "Iskusanoiksi tii
vistettynä: vapaaehtoisuus, legitiimisyys, demokraattisuus, tasa-arvoi
suus, autonomisuus". Muotoiltuaan tiukat periaatteensa Lehtonen tekee 
mittavan työn tarkastellessaan kuinka "klassisina" pidetyt yhteisömuodot 
eurooppalaisessa yhteiskuntahistoriassa täyttävät yhteisön kriteerit. Tulos 
on kutakuinkin murskaava.1 Suku ei täytä kaikkia kriteereitä, ei myöskään 
kylä. Statusyhteisöt (ammattikuntakillat jne.) eivät nekään niitä täysin 
täytä, eivätkä liioin keskiaikaiset kaupungit. Yhdistykset eivät nekään ole 
kaikilta osin määritelmänmukaisia yhteisöjä eivätkä perheetkään. Määri
telmää eivät tyystin täytä työyhteisöt tai hoitoyhteisötkään. 

Lehtosen intentiot on ilmaistu selvästi: hän väittää, että sekä klassisen 

sosiologian yhteisöideat että nykykeskustelun yhteisöideaalit romantisoi

vat mennyttä ja rakentavat tavoitekuvansa tämän romantisoidun käsi

tyksensä varaan.2 Yhteisöllisyys ei ollut kultaista edes yhteisöjen kulta
aikana. Itse asiassa näyttäisi siltä, että sekä klassisen sosiologian että yh
teisöideaalien kehittelyn pohjalla on projektio menneisyyteen. Mennei
syyden ominaisuuksiksi uudelleenkirjoitetaan tulevaisuustoiveiden ai
neksia. Kun toivotaan vapaaehtoista, legitiimiä, demokraattista, tasa
arvoista ja autonomista yhteisöllisyyttä, sitä löydetään menneestä - jonka 
jonkinasteista palauttamista sitten kaivataan. Edes kapitalismia edeltänyt 
Euroopan historia ei Lehtosen mukaan "todista" yhteisöllisyyden kulta
ajoista (romantisoivien kuvien mukaisesti). Markkinasuhteiden yleistymi
nen ja sen edellyttämä/tuottama yksilöllistyminen merkitseekin sitten 
nopeata yhteisöjen murenemista. Lehtosen johtopäätös on, että hyvin
vointivaltiostrategioiden rakentaminen yhteisöjen varaan on tuomittu 
epäonnistumaan. Yhteiskunnallistumiskehitys ei muodosta sille pohjaa. 

Lehtonen kommentoi myös sitä huolta, että moraalia tuottava yhteisöl
lisyys katoaa. Hän toteaa, ettei moraalia tuota ja uusinna yhteisö tai 
yhteisöllisyys, vaan vuorovaikutus. "Näin päädytään tärkeään johtopää
tökseen: modernissa maailmassa traditionaalisten moraaliyhteisöjen toi-

En voi välttyä vaikutelmalta, että Lehtonen konstruoi kohteen, jonka hän tietää 

voivansa "ampua alas". Ehdot ovat todella tiukat ja niiden täyttymisen tarkastelu 

murskaavaa. 
2 Seppo Kovero (1991, 509-511) väittää, että Lehtonen konstruoi myös "klassikot" -

ainakin Tönniesin - kritiikkinsä kohteeksi. Tönniesin argumentointi yhteisöistä on 

Koveron mukaan jopa päinvastaista kuin Lehtonen antaa ymmärtää. Lehtosen väitteet 

antavat Koveron kritiikistä huolimatta kiinnekohtia sen pohtimiselle onko verkostoihin 

suuntautuminen tarrautumista katoavaan. 
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minnan jatkajia ovat sosiaaliset verkostot' (emt., 241, korostus alkuperäi
sessä). Hän toteaa, että yhteisökäsite on usein epämääräinen ja moraali
yhteisöjä tarkasteltaessa sekoittuu yleisemmän käsitteen, sosiaalisen 
vuorovaikutuksen, kanssa. Yhteisöihin viittailu saa Lehtosen mielestä 
aikaan paremminkin sekaannuksia kuin selvennyksiä, ja johtaa lopulta 
myyttiin "kadonneista primaariyhmistä", (emt. 239). Hän toteaa väittävän
sä "vain'', että yhteisöt katoavat ja että moraalia kannattava vuorovaikutus 
ja kommunikaatio säilyvät (emt., 246). Argumentointi voidaan tiivistää 
seuraavaan: "Modernissa yhteiskunnassa sosiaaliset verkostot ovat yksilön 
ja rakenteiden suhdetta prosessoivia välityslinkkejä" (emt. 241, korostus 
EA:n). Näin olemmekin lähellä Hesslen määritelmää - ja kaukana verkos
totutkimuksen sitomisesta yhteisöideaaleihin tai klassisen sosiologian 
yhteisöromantismiin. Sosiaalisiin verkostoihin kääntyminen ei välttämät
tä ole yhtä kuin yhteisöllistäminen. 

Lehtonen haluaa varoitella verkostoista kiinnostuneita: "Kun kysymys 
on kuitenkin 'vain' vuorovaikutusverkostoista, yhteisötutkijoiden tai yh
teiskuntasuunnittelijoiden ei tulisi lainkaan puhua harhaisilla merkityksil
lä ja odotuksilla lastatuista yhteisöistä. Erilaiset hankkeet voivat onnistua 
jopa paremmin, jos ne ymmärretään yksilöllisiin oikeuksiin perustuviksi 
yhteistoiminnan, kollektiivisen hoidon ja yhdessäolon järjestäytymisiksi." 
(Emt., 242). Lehtosen keskeinen sanoma verkostotyöhön on mielestäni 
seuraava: Yksilöllistymiskehitys on ollut vapautumista yksilöllistä toimin
ta-avaruutta kahlitsevasta yhteisöllisyydestä. Miten siis nyt löytää uusia 
voimavaroja kansalaisten elämässä ilmenevien pulmien ratkaisemiseen 
ilman että kavennetaan heidän historiallisesti muotoutunutta, laajentu
nutta toiminta-avaruuttaan? 

Sektoroitunut, ongelmakeskeinen ammattiauttajajärjestelmä on pulas
sa voimavarojensa ehtymisen vuoksi. Se on vienyt ongelmakeskeistä spe
sialisoitumistaan pian umpikujaan saakka. Nyt käännytään "hädässä" 
uusille lähteille: etsitään uusia voimavaroja sosiaalisista verkostoista ja 
viranomaisverkoston uudenlaisista toimintatavoista. Mutta miten tehdä 
tämä "historian suunnassa", markkinakehityksen dynamisoimaa yksilöl
listymiskehitystä voimana käyttäen eikä yrittäen kammeta yhteiskunnal
listumista takaisin päin? Miten siis toimia judo-ottelijan tavoin, liikkeen 
suunnassa? 

Toiminnallisten yhteisöjen tavoittelusta subjektiivisesti merkityksellisiin 
verkostoihin 

Lehtonen kokoaa pelkistettynä Anneli Anttosen (1989) esittämät argu
mentit hoitoyhteisöllisyydestä (uutena strategiana) ja kommentoi niitä 
pisteliäästi. Lehtosen Anttoselta poimimat hoitoyhteisöllisyyden perus
muodot ja Lehtosen kommentit niihin ovat seuraavat (emt., 234): 
1) Henkilökohtaisille sosiaalisille verkostoille perustuva auttamisstrate

gia, jossa ammatillisesti pyritään löytämään ja luomaan henkilökohtai-
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nen selviytymistä edistävä tukiverkosto, joka toimisi henkilön hoitoyh
teisönä.1 
Tunnetuin esimerkki tästä on Lehtosen mukaan perheen ja sukulais

ten toimesta tapahtuva hoito. Strategia nojaa oletukseen perhe- ja suku
yhteisöllisyyden olemassaolosta ja ainakin jonkinasteisesta toimivuudes
ta. Lehtonen toteaa, ettei tämän strategian yleistymisellä näytä olevan 
suurta tulevaisuutta edessään eikä se itse toisaalta tarjoa yhteisöllistä vaih
toehtoa. 
2) Maallikkoauttaminen, joka merkitsee lähinnä tukihenkilötoimintaa,

johon saattaa liittyä autettavan lähipiirin aktivoimista sosiaaliseksi
verkostoksi. 2 

Lehtonen toteaa, että tukihenkilötoiminta voi olla tehokastakin, mutta
mikäli tavoitteena on yhteisön luominen, ei tuloksia kannata juuri 
odotella. 
3) Keskinäisen avun strategia, jossa tavoitteena on toisiaan tukevien

henkilöiden ryhmän perustaminen tai olemassaolevan tyhmän tuke
minen.
A-kilta ja AA-tyhmät osoittavat, että ainakin tietyissä tapauksissa

strategia on toimiva. Ryhmiin jääneiden lisäksi on kuitenkin paljon niitä, 
jotka eivät jääneet. Näin olemassaoleva tyhmä näyttää helpommin muo
dostuneelta kuin todellisuudessa onkaan ja johtaa yhteisösuunnittelijan 
harhaan, toteaa Lehtonen. 
4) Naapuruusverkostojen mobilisointi, jossa kysymys on paikallisyhtei

sön tai sen osan mobilisoimisesta hoitoyhteisöksi.
Paikallisyhteisöt eivät Lehtosen mukaan täytä yhteisökriteerejä. 
5) Sosiaalisten hoitoverkostojen kehittely laitoksiin lähinnä pitkäaikais

sairaiden ja vanhusten sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.
(Tätä Lehtonen ei kommentoi.) 

Ensimmäisessä kohdassa Lehtonen toteaa, ettei perhe tarjoa yhteisöl
listä vaihtoehtoa. Sehän ei sinänsä ole tärkeää uusia ammattiauttamisen 
voimavaroja etsivälle henkilölle tai tiimille. Tässä mielessä on yhdenteke
vää täyttääkö perhe jotkin opilliset kriteerit vai ei.3 Lehtosen käsitekritiikki 
on kuitenkin hyödyllistä. Hän pyrkii osoittamaan, etteivät yhteisöiksi 
nimitetyt yhteenliittymät ole määritelmänmukaisia yhteisöjä ja, että yhteis
kunnallistumiskehitys murentaa pohjaa yhteisöllistämiseltä. Mutta hän 
väittää myös, ettei perheisiin suuntautuvalla strategialla ole tulevaisuutta. 
Tällaiseen väitteeseen Lehtonen päätyy yhtäältä opillisten määritelmien, 
toisaalta perhettä "hajottavien" yhteiskunnallistumistendenssien tarkaste
lun kautta. Voi hyvin olla, että perhe on "yhteisönä" rajussa muutoksessa, 
mutta ammattiauttajille kiinnostavia kysymyksiä ovat "hajoamisen" lisäksi 
perheisiin liittyvät "elinvoimaiset" seikat. Perheen ällistyttävä esiintymi-

Vrt. support-strategiat ja verkostoterapia; EA. 
2 Vrt. esim. botkyrkalaisten toiminta; EA.
3 Voisin kuvitella, että Anttonen väittää Lehtosen konstruoineen "Anttosenkin" ..
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nen verkostokartoilla antaa aiheen kysyä uusia kysymyksiä. Voihan olla, 

että samanaikaisesti kun perhettä 'murentavat' yksilöllistävät voimat 
vaikuttavat yhä enemmän, perhe esiintyy edelleen subjektiivisesti hyvin 

keskeisenä. 1 Sama koskee sukua. Suku näyttäisi "paraatiesimerkiltä" 

merkityksettömäksi käyvästä yhteyksien rakenteesta. (Kuinka moni meistä 

edes tietää missä serkkumme ja enomme asuvat? Hyvä jos muistamme 

edes joidenkin nimet). Silti suku kummittelee merkityksellisten suhteiden 

verkostossa - ainakin jotkut sukuun kuuluvat. Voi olla, että "uusperhei
den" muodostuminen, joka toimittaa entisiä perheenjäseniä sukujoukku
eeseen, aikaansaa uusia kehityskulkuja suvun kohdalla. Tällöin ei ole 

keskeisintä täyttääkö suku romantisoidut kriteerit. Keskeisintä on, onko 

se subjektiivisesti merkityksellinen ja potentiaalisesti tavoitettavissa jos 
asianosainen niin toivoo.2 

Perhettä ja sukua voi siis tarkastella verkostonäkökulmasta, joka ei 

"uppoa" yhteisöromantiikan mukana. Perheen ja suvun jäsenet tulevat 

Lehtonen esittää (mt., 211) hurtin vision "rationalisoidun kulutuksen perheestä", jossa 
imeväisiän ohittaneilla perheenjäsenillä on yhteistä enää postiosoite. Sukunimiäkin voi 
olla useita. Kukin perheenjäsen opiskelee, työskentelee, ruokailee ja seurustelee omien 
koulu- ja työtovereidensa kanssa omissa toveripiireissään. Kullakin perheenjäsenellä 
on oma osansa asunnosta, josta pistäydytään lämmittämässä mikrouunissa iltapalaa. 
Ainekset jääkaappiin on toimittanut vähittäiskaupan kotiinkuljetus ja palvelujen 
maksamisesta ajallaan huolehtii pankkien maksupalvelu. Toiminnan kehykseksi 
nousee perheen sijasta asunto, jossa sosiaalinen yhteisyys korvautuu yhteisen tilan 
käytöllä. 
Samalla kun Lehtosen visio osuu perheen "keskipakoisiin voimiin", se sivuuttaa 
subjektiivisen merkityksellisyyden. Tämä on ymmärrettävää, koska Lehtonen haluaa 
osoittaa, ettei perhe ole se "yhteisön perustyyppi", jollaiseksi yhteisöidealistit sen 
hänen mielestään kuvaavat. Onko kuitenkin niin, että samalla kun perheen merkitys 
toiminnallisena yhteisönä vähenee, sen merkityksellisyys symbolisen yhteyden 

lähteenä säilyttää merkitystään? "Perheisiin suuntautuvalla strategialla" saattaisi siis 
olla edelleenkin tulevaisuutta - mutta ei välttämättä yhteisöllistävässä mielessä. 

Vrt. botkyrkalaisten havainto, että kriisiperheiden konfliktit olivat suvussa Ja 

viranomaisverkostossa. Lehtonen ( emt., 216-217) toteaa, että kun yhteiskunnallistuminen 
( -ennen muuta markkinavoimien tuottama ja valtiollisesti tuettu yksilöllistyminen; EA) 
on syrjäyttänyt aiemman toiminnallisen yhteisön (mm. suvun; EA), symbolinen 
yhteisyys nousee toiminnallista yhteisöä merkittävämmäksi identiteetin 
rakennusainekseksi. Onkin kiinnostavaa ajatella, että suku tai pikemminkin tietyt 

suvun subjektiivisesti merkitykselliset henkilöt "siirtyvät" toiminnallisesta yhteisöstä 

tärkeäksi identiteetin rakennusaineksiksi symbolisen yhtei�yyden mielessä. Tärkeiksi 
koetut sukulaiset eivät siis katoa kuvasta, vaikka sukuyhteisö murenisikin. Peter Reder 
(1984) viittaa Lontoon East-Endissä suotritettuihin 50-luvun kaupunkitutkimuksiin ja 
oman tuossa köyhälistökaupunginosassa toimivan perheterapiayksikkönsä havaintoihin 
80-luvulta: hyvin usein sosiaalisen verkoston keskeinen tai keskeisin henkilö on
sukuun kuuluva, isovanhempikäluokkaa edustava matriarkka. Lehtonen toteaa (emt.
240) lähiöiden verkostojen toimivan usein juoruilemalla. Botkyrkalaiset jopa väittävät,
että verkosto elää juoruilemalla(ks. esim. Klefbeck ym. 1988).Ja mikä tässä yhteydessä
on erityisen kiinnostavaa: juorujen "nexushenkilö", henkilö, jonka kautta jutut kulkevat
ja joka tietää paljon ko. henkilön tai perheen asioista, kuuluu tavattoman usein sukuun
- ja on kovin usein tuo matriarkka.
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ehkä kuvaan subjektiivisesti merkituksellisen verkoston toimijoina. 
Kiinnostava kysymys on, onko perheen tai suvun jäsenillä subjektiivisesti 
erityinen paikka yksilöllistyvien toimijoiden "kartoilla". (Vrt. Cochranin 

työ1yhmän havainto sukulaisten antisipoitujen reaktioiden erityisestä 
merkityksestä kasvatuskysymyksiä pohdittaessa.) 

Toisessa kohdassa Lehtosen kaksoisargumentaatio (käsitekritiikin ja 
uusien hoitomuotojen arvioinnin yhdistäminen) on selvempi. Hän toteaa 

tukiverkostosta, että "jos tavoitteena on kuitenkin yhteisön luominen, ei 
tuloksia juuri kannata odotella". Ehkä vain innokkaimmin yhteisökäsittei
siinsä sitoutuneilla on tavoitteena nimenomaan yhteisön luominen. 

Luulisin, että pulassa olevat ammattiauttajat haluavat "vain" pragmaatti
sesti löytää lisää voimavaroja pulmiensa ratkaisemiseen. Se, muodostuu

ko yhteisöjä termin "oikeassa merkityksessä" on heille ehkä yhdenteke
vää. Luultavasti niitä ei muodostu, ja tietenkin on hyvä pitää ajatuksensa 
selvinä. Romantiikka voi johtaa vesi perään, niinkuin kyläyhteisöllisyyden 
yrittäminen yhdyskuntatyön keinoin usein osoitti. (Lehtonen toteaakin, 
että erilaiset hankkeet voisivat toimia jopa paremmin, jos ne irroittettaisiin 

romantismista.) Jos teesistä "tukihenkilöyhteisöt eivät ole yhteisöjä" kui
tenkin tulee este yrittää mitään sosiaalisten verkostojen suunnassa, kysy
myksessä voi olla itse pystytetty toiminnan rajoitin. Tässähän tuo ruotsa
laisten omalaatuisuus onkin. He vain tekevät. Yritys ja erehdys voi tietysti 

olla "epätaloudellista", mutta niin voi olla myös yritys olla erehtymättä. 
Kuinka siis yhdistää uusien voimavarojen etsintä ja yhteiskunnallinen 
reflektio - tai vaikkapa uteliaisuus uusmuodostumiin ja "verkostohuu

man" välttäminen? Voidaanko "ruotsalainen" pragmatismi ja "suomalai
nen" sosiaalivaltiokritiikki yhdistää? 

Neljännessä kohdassa Lehtonen kommentoi lyhyesti naapuruusver

kostoja. Botkyrkalaisten huomiot ovat samansuuntaisia. He havaitsivat, 
etteivät heidän asiakkaansa halua naapureiden mobilisointia. Tärkeiksi 
koetut ihmiset eivät määräytyneet asuinpaikan mukaan. Onkin ehkä ollut 

kovin yksinkertaistavaa - ja romanttistakin - että lähiöihin jne. on etsitty 

yhteisöllisyyttä paikallisen yhteyden perusteella. Herää ajatus onko paljon 

puhuttu ja laajalti jo toteutettu alueellistaminen yhtä ohuiden kriteerei

den varassa. Larner (teoksessa Cochran ym. 1990, ix) toteaa, ettei 
naapureiden vaihtuminen omien tai toisten muuttojen vuoksi ollut kovin 

vaikea asia tutkituille ihmisille. Naapuruussuhteilla ei näyttänyt olevan 
juurikaan merkitystä. Sen sijaan avioerot jne. ottavat kovemmille. Naapu

ruussuhteissa ei heilutella merkityksellisten suhteiden järjestelmää. Mutta 

naapureissa voi olla myös subjektiivisesti merkityksellisiä ihmisiä. Heistä 

voi olla tueksi, vaikka yhteisöjä ei tavoiteltaisikaan. Subjektiivisesti mer

kityksellisten naapureiden etsiminen ei ole mitenkään sidoksissa paikal

lisyhteisöllisyyttä romantisoivaan yhteisösuuntautuneisuuteen. 
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4. VERKOSTOJEN TEMATISOITUMINEN

Artikkelissa n:o 2 ehdotin, että terapiamenetelmiä tutkailtaessa voisi olla 
hyödyllistä kysyä kontekstia, yhteyttä, jossa juuri kyseinen oppi tai 
suuntaus tulee ajankohtaiseksi. Kannattaisi siis kysyä mihin yhteiskunnal
liseen "projektiin" kyseisen opin tematisoituminen liittyy. Väitin, että case 
workin ilmaantuminen liittyi "sisältä ohjautuneen palkkatyöläisen" tema
tisoitumiseen Suomessa ns. varsinaisen teollistumisen vauhdittuessa. 
Palkkatyöläisydinperheen muodostuminen taas tematisoi perhekeskeiset 
opit ja menetelmät. Maatalousyhteiskunnan yhdyskuntien ja vanhojen 
työläisyhdyskuntien muuntuminen ja mureneminen (ja mm. lähiöiden 
muodostuminen) tematisoi yhdyskunnat - ja tuotti yhdyskuntatyön. Nyt 
näyttävät tematisoituvan sosiaaliset verkostot. Miksi? 

Oletan, että kysymyksessä on kahden prosessin lomittuminen. Yksi on 
"elämän henkilökohtaistumisen" prosessi, toinen sektoroituneen moni
auttajajärjestelmän hätä. 1 

Yksilöllistym,inen ja elämän refleksiiviset projektit 

Elämäntapatutkimuksessa muodostui 1980-luvulla hahmotus "sisältä 
ohjautuvasta palkkatyöläisestä". Tämä ei orientoidu samalla tavoin tradi
tiosta käsin ja yhteisönsä sanktioimana kuin yhteiskunnallistumiskehityk
sen aiemmissa vaiheissa oletettavasti tapahtui. (Ks. esim. Roos 1987.) 
Giddens 0990, 123-124) on pohtinut refleksiivisyyden kasvua modernin 
yhteiskunnan muodostumisessa. Elämästä tulee toimijoille "henkilökoh
tainen projekti", jossa itsen reflektointi ja itsensä toteuttaminen muodos
tuvat keskeisiksi. Kehkeytyy uudenlaisia, traditionaalisesta yhteiskunnas
ta poikkeavia identiteetin muodostamisen asetelmia. Pyrkimys itsensä to
teuttamiseen edellyttää toisiin luottamista, keskinäistä "avautumista" ja 
intiimien suhteiden muodostamista. Tähän paikantuvat mielestäni Lehto

sen (1990, 241) toteamat sosiaaliset verkostot käyttäytymistä ohjaavina 

vuorovaikutusjärjestelminä. Yksilöä rajoittavat yhteisöt väistyvät, sosiaa
liset vuorovaikutusverkostot identiteettiä ja sisäistettyjä normeja muodos
tavina yhteyksien muotoina säilyttävät keskeisyytensä. Siis: yksilö yhä 
vapaampana yhteisöllisistä sidoksista, elämänsä henkilökohtaista projek
tia elämässä, sosiaalisissa vuorovaikutusverkostoissaan. Samalla molem
minpuolien avautuminen, perusluottamus toisiin, intiimien suhteiden 
muodostaminen on myös pulma. Ympäristö ei ole luotettava ja identiteetti 
kysyy rajoja. (Vrt. Giddens 1990, 124.) Kysymys yksilön pääsystä sellai
seen vuorovaikutukseen, jossa avautuminen on turvallista ja keskinäiset 
suhteet arvostavia, on taas juuri se kysymys, jota social support-teoreeti-

Tärkeä aspekti, jota olen pohtinut lähemmin toisaalla (Arnkil 1991), on talouden 

vaikutus: huollon ja hoidon tehtävien siirtäminen "kansalaisyhteiskunnalle" (mm. 

sosiaalisia verkostoja mobilisoimalla) tarjoaa näköaloja julkisten kustannusten 

säästämiseksi, huolenpidon siirtämiseksi palkkattoman työn sektoriin. 
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kot pohtivat. Giddensin, Lehtosen ja puskuriteoreetikkojen teemat eivät 
ole eri maailmoista. 

Onko siis niin, että se "sisältä ohjautuneen palkkatyöläisen" tematisoi
tuminen, jonka eräänä merkkinä oli case work -aalto Suomessa(kin), 
jatkuu nyt verkostojen, sosiaalisen tuen ja verkostoterapian tematisoitu
misena? Siis paradoksaalisesti: 

Mitä enemmän (yhteisöjen väistyessä) tematisoituu yksilöllisyys ja 

"identiteettityö "sitä enemmän tematisoituvat myös se sosiaalinen vuoro

vaikutus ja ne sosiaaliset verkostot, jotka tuossa "työssä" ( refleksiivisessä 

projektissa) toteutuvat. 1 

Jos näin on, yhteisösuuntautuneisuus oli/on "esimoderni" projekti ja 
verkostosuuntantnneis1ms t:::i:::is "mo<lerni" projekti.2 

Sosiaaliset verkostot ja spesialistien umpikuja 

Sosiaalisten verkostojen tematisoitumisen toinen puoli on mielestäni 
ammattiauttamisen spesialisoitumisessa. Suomeen(kin) muodostettiin 
yhteiskunnan modernisoituessa mittava palvelujärjestelmä. Se muodostui 
sektorijakoiseksi, kuten olen edeltävissä artikkeleissa hahmotellut. Sekto
roitunut järjestelmä muotoutui ikäänkuin "yksiongelmaisuuden" pohjalta: 
kullakin luukulla pyritään spesialisoituneeseen ongelmanratkontaan. 
Yksiongelmaisuus palvelun järjestämisperiaatteena on pulma sinänsä. 
"Ihannetapauksessa" asiakkailla oli/on vain se pulma, jota varten ko. 
spesialiteettikin on muodostunut. Ihannetapaukset eivät osoittautuneet 
tyyppitapauksiksi. Edeltävissä artikkeleissa hahmottelin moniongelmai
suutta, joka sektoroituneessa palvelujärjestelmässä muodostuu moni
asiakkuudeksi - joka taas on ongelma sinänsä. Nyt haluaisin kommen
toida tuon yksi-/moniongelmaisuus -yhdyssanan jälkiosaa, ongelmai

suutta. Se liittyy mielestäni sosiaalisten verkostojen tematisoitumiseen. 
Imber-Black (1988, 22-23) väittää, että palvelujärjestelmä Pohjois

Amerikassa on muodostunut vajaavuusperiaatteella. Huolimatta pohjois

amerikkalaisen ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion eroista uskon hänen 
argumenttinsa pätevän pitkälti Suomenkin oloihin. Vajaavuusperiaate on 
seuraavanlainen: Mikäli ihmisillä on puutteita tai vajaavuuksia, järjestel
mästä löytyy spesialiteettia niiden poistamiseen tai vähentämiseen. Puut
teita tai vajaavuuksia voi olla te1veydessä tai siihen liittyvissä elämänta-

1 Paradoksi tämä on vain seuraavassa mielessä: Jos yksilöllistymisteesi ja väite 

identiteetti työn nousemisesta keskiöön viedään tarpeeksi pitkälle, joudutaan havaintoon, 

että identiteetti on suhde, ihmisten "välissä" eikä heidän "sisällään" Sitä äärimmilleen 

individualisoitunutta yksilöä identiteetteineen ei olekaan. Hän on individualisoitunut 

suhteessa muihin ja muodostaa identiteettiään suhteessa muihin. Paradoksien paradoksi 

onkin "minäharha", oletus erillisestä yksilösta. (Ks. Watts 1977.) 

2 Termistä "moderni" taitetaan peistä. Giddens (1990) puhuu "modernista", joka on vasta 

tulossa kypsäksi yhteiskuntakehityksessä. Esim. Lash (1990) puhuu "postmodernista". 

Molemmille ero "esimoderniin" tai "traditionaaliseen" on kuitenkin selvä. 
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voissa, oppineisuudessa, työmotivaatiossa, urasuunnitelmissa, psyykki
sessä toimintakykyisyydessä, vanhemmuudessa, rahan käytössä, päihtei
den hallinnassa - tai melkeinpä missä tahansa. Spesialistit kykenevät 
tunnistamaan ne ja arvioimaan onko heillä keinot niiden poistamiseen. 
Vajaavuusnäkökulma johtaa lisävajaavuuksien löytämiseen. Yksi vajaa
vuus johtaa toiseen, jolloin ensimmäistä oletetaan ymmärrettävän parem

min. Imber-Black väittää, että spesialisoituneessa koneistossa on vallalla 
kulttuurinen käsitys, että ongelman olemassaolo viittaa heikkouteen tai 
patologiaan ja useampienkin ongelmien olemassaolooon. Esimerkiksi yk

sihuoltajaperhettä tarkastellaan usein sen pohjalta mitä siitä puuttuu 
(toinen aikuinen) sen sijaan, että tarkasteltaisiin sen voimavaroja. Imber
Black väittää edelleen, että ammattiauttajan mielikuva hyvin tehdystä 
työstä on usein kaikkien mahdollisten erikoistunutta palvelua edellyttä

vien ongelmien tunnistaminen ja lähetteiden varmistaminen. Mm. näin 
syntyy moniauttajaverkosto. 

Syntyy paradoksaalinen tilanne: Asiakas saa 'tuekseen' järjestelmän, 

joka on ensisijaisesti muotoutunut vajaavuuksien tunnistamiseen ja pois
tamiseen. On kuitenkin nähtävissä - ennen muuta ehkä sosiaalitoimisto
jen sosiaalityössä - merkkejä myös uudenlaisesta kehityksestä. Sen sijaan, 

että orientoiduttaisiin vajaavuuksien ja lisävajaavuuksien etsinnän mukai
sesti, etsitään voimavaroja ja lisävoimavaroja.' Tähän johtaa mielestäni 
auttajajärjestelmän, erityisesti sosiaalityön umpikuja. Kohdattujen ongel

mien vaikeus ja monimutkaisuus ehdyttää toiveet helpoista ratkaisuista. 
Yksilötyönä yritettyjen "ongelmanpoistamisratkaisujen" tuloksettomuus 
herättää enemmän tai vähemmän epätoivoisia tunnelmia. Sosiaalityöllä ei 
ole oikein ketään, jolle lähettää "toivottomat" tai "motivoitumattomat" 

asiakkaat - ellei nyt sellaisiksi paikoiksi lueta suljettuja laitoksia (jota 
tehtävää ne tässä mielessä toteuttavatkin). Kun tilanne on oikein kunnolla 

toivoton, on etsittävä toivon kipinää edes jostakin. Joillekin se on lähtö 

toivottomasta työstä, joillekin taas kääntyminen etsimään voimavaroja 
sellaisilta alueilta, joissa niitä ei aikaisemmin ollut nähty. Syntyy pyrki
myksiä kääntyä sosiaalisten verkostojen ja viranomaisyhteistyön puoleen 

voimavarojen löytämiseksi. Asiakkaita pyydetään apuun. Heidän sosiaa
lisia verkostojaan pyydetään apuun. Apuun pyydetään myös naapurivi

ranomaisia. Ja toiveita saatetaan suunnata myös "kolmannelle sektorille", 
vapaaehtois- ja päivätoimintaan, "toiminnallistamiseen" tms.2 

Sinänsä voimavarojen etsintä ei ole uusi teema sosiaalityössä. Resurssien etsintä 
asiakkaan elämänyhteyksistä yhtäältä ja palvelujen saattaminen hänen resursseikseen 
toisaalta on teema jo case workista lähtien (ks. Boothe 1956) ja tematisoituu sekä ns. 
systeemisessä työssä (ks. Pincus ja Minahan 1973) ja yhdyskuntatyössä (ks. Heinonen 
1986). Ehkäpä "klassiset" ideat olivat edellä aikaansa. Palvelujärjestelmän umpikuja ei 
ollut vielä tullut vastaan. 

2 Juuri tässä tilanteessa Lehtosen varoitukset ovat paikallaan: Toivottomuuteen saatetaan 
etsiä toivoa sellaisista yhteyksistä, joita ei enää ole tai jotka ovat katoamassa. Tätä voi 
myös tarkoittaa R. Eräsaaren mainitsema "verkostohuuma" ja kadotetun sosiaali
integraation kaipuu. 
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Oletan siis, että "verkostoboomi" ammentaa toivottomuudesta. Spesi
alisoitunut järjestelmä ehdyttää voimavaransa. Yhä pitemmälle menevä 
spesialisoituminen "yksiongelmaisuuden" ja vajaavuusprinsiipin pohjalta 
tarjoaa niukalti näköaloja. Löytyisikö niitä siis sosiaalisista verkostoista ja 
viranomaisten uudenlaisesta yhteistyöstä?1 

Syyttelystä ja kyvyykkyysfantasioista voimavarojen etsintään - pohjien

kautta? 

Mainitsin edellä Barnbykonferenssin alustuksia kommentoidessani kon
sultointikokemuksistani. Olen toistuvasti ollut tilanteissa, jossa viranomai
set käyttävät runsaasti aikaa keksiäkseen kenelle muulle pulmallisen 
asiakkaan tai perheen voisi li=ihettää - ja fantisoivat "sen puuttuvan 
kyvykkyyden" olevan vastaanottavalla taholla. Kun sitten (viranomaisver
koston kokoontumisissa) ehdotetut vastaanottajat koettavat realisoida 
tilannetaan ja kiistää kyvykkyysfantasiat, keksitään joku muu, jolle asia 
kuuluisi. Usein se on viimesijainen sosiaalityö. Sillähän ei ole mahdolli
suutta avoimesti valikoida asiakkaitaan. Sosiaalityöntekijätkin "puolus
tautuvat" ja koettavat realisoida tilanteensa muille. Vihdoin voi muodos
tua tilanne, jossa koko viranomaisverkosto havaitsee, ettei näppärää ja 
helppoa ratkaisua olekaan - ehkäpä se ei näe minkäänlaista ratkaisua. 
Alkaa toivottomuuden pääseminen mukaan kuvaan. Se on ahdistavaa. 
Siitä "ylöspäin" pääsemiseksi saatetaan kiinnostua tosissaan pienistäkin 

toiveikkuutta herättävistä asioista - niinkin pienistä, ettei niitä ehkä 
aikaisemmin noteerattu.2 Viranomaisia saattaa alkaa kiinnostaa onkohan 
kyvyttömäksi, motivoitumattomaksi, avuttomaksi jne. tulkitussa asiak
kaassa, perheessä tms. sittenkin jotain kyvykkyyttä. Saattaa myös alkaa 
kiinnostaa voisiko sosiaalisesta verkostosta löytyä voimavaroja. Ja mah
dollisesti aletaan pohtia miten viranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä 
saadakseen asiakkaat ja heille tärkeät henkilöt auttamaan viranoniais-

Toimin Esa Erikssonin kanssa konsulttina eräälle perhetyöyksikölle Ruotsissa huhtikuussa 

-91. Näytti siltä, ettei spesialisoituneen järjestelmän kekseliäisyys spesialisoitumisen

jatkamisessa ole vielä likikään ehtynyt. Kyseisessä kunnassa muodostettiin vakiintuneiden

palveluiden rinnalle kokeiluprojekteja toteuttamaan sellaista, mitä vakiintunut palvelu

ei kyennyt tekemään. Jos projekti osoittautui menestykselliseksi, se vakiinnutettiin - ja

näin syntyi uusi spesialisoitunut järjestelmä. Vihdoin tuo entinen projekti saa rinnalleen

täydentävän kokeiluprojektin - joka sekin mahdollisesti vakiintuu ajanoloon uudeksi

spesialisoituneeksi saarekkeeksi. Palvelujärjestelmän osittumista syntyy siis vakiintuvien

projektien tietä. (Samalla aiemmat vakiotoiminnot jäävät vaille uuden oppimisen

mahdollisuuksia; se on viety projekteihin.) Oletan, että niin kauan kuin tällaista voidaan

jatkaa, verkostostrategia ei muodostu reaaliseksi perspektiiviksi. Mm. projektien

runsaskätisen rahoittamisen ehtyminen voi kuitenkin kääntää katsetta takaisin

vakiintuneiden toimintojen kehittämiseen
2 Joskus käy niin, että fantasiat suunnataan tukihenkilöön tms. Kun ammattilaiset eivät

ole löytäneet asiakkaasta mitään reaalisesti tuettavaa, "ratkaisuksi" keksitään 

maallikkotukihenkilö. Mitähän hänen oletetaan tukevan, vai oletetaanko lainkaan? 
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systeemi ulos tästä toivottomuudesta. 1 Oletan, että kaikkein kiinnostu
neimpia pienten toivon kipinöiden ja kyvykkyyden löytämisestä asiak
kaista ja verkostoista ovat ne viranomaisverkoston osat, jotka eivät voi 
lähettää "toivottomia" asiakkaitaan eteenpäin pitkin "syrjäyttävää ketjua". 
Viimesijainen sosiaalityö kuuluu näihin. 

Oletan siis, että sosiaaliset verkostot tematisoituvat a) yksilöiden "hen
kilökohtaisten projektien" myötä ja b) spesialisoituneen hyvinvointiko
neiston voimavarojen ehtymisen myötä, ja - kuten edellä alaviitteessä 
totesin - c) julkisten menojen rajoittamispyrkimysten myötä. 

5. PÄÄN SISÄISET VERKOSTOT?

Lehtonen 0990, 239) toteaa, että (myös nykyisin) ihmisten välinen 
vuorovaikutus toimii areenana, missä yksilöiden elämänkulku saa koke

muksellisen, ja tässä mielessä myös arvottavan ja normittavan sisältönsä 
(korostus EA:n). Kaikki vuorovaikutus ei liene yhtä merkityksellistä 
subjektille; sosiaalisen verkoston kaikki "jäsenet" eivät ole yhtä keskeisiä 
arvottavan ja normittavan toiminnan kannalta. Kokemuksellisuus on 
keskeistä. 

Kokemuksellisuudesta tulemme pian "pään sisään". Kontaktien frek
venssikartoissa näkyvät pään ulkopuoliset tapahtumat, mutta pään sisäi
nen "kartta" on vähintään yhtä merkittävä. "Ulkoinen" ja "sisäinen" eivät 
tietysti ole tyystin eri asioita. Sisäiset kartat, orientaatioperustat muodos
tuvat ja muuntuvat toiminnassa. "Sisäinen" ja "ulkoinen" pitäisi saada 
samaan kuvaan. (Vrt. Toivonen 1987.) Jomman kumman puolen kadot
taminen häivyttää tutkimuskohteen: kokemuksellisesti merkittävät ja 
maailmassa mahdolliset vuorovaikutusverkostot. 

Moncrieff Cochran (Cochran ym. 1990, 277-281) rakentaa mallin niistä 
"reunaehtotekijöistä" ja subjektiivisista tekijöistä, jotka muotouttavat 
henkilökohtaista sosiaalista verkostoa. Hän tekee eron toiminnassa kul
loinkin toteutuvan verkoston ja "potentiaalisten jäsenten 'poolin"' välillä. 

Kulku, jota tuossa kuvasin on samankaltainen kuin Speckin ja Attneavin 0973) - ja 

sittemmin botkyrkalaisten - käyttämä spiraalikokouksen kulku. Kokouksen 

"alkuheimoutumisen" (jota Suomessa edustaa usein pullakahvin ryystäminen) kautta 

edetään mielipiteiden kirjon esiintuloon (polarisaatioon). Siitä kokous/verkosto 

mobilisoituu etsimään ratkaisua - jota ei noin vain löydykään. Seuraa depressiovaihe. 

Vihdoin voi tapahtua verkoston läpimurto ja sen into ja uupumus ratkaisujen löytyessä. 

Jämähtämättä vaihedogmatismiin olisi mielenkiintoista seurata esim. asi

akaspalveluryhmien kokoontumisia. Työhypotesiksi kävisi, että mikäli ryhmä ei etene 

depressiovaiheeseen saakka, joku siinä yrittää säilyttää "one up" -asetelman, muiden 

yläpuolella pysyttäytymisen (sekä muihin auttajatahoihin että asiakkaaseen/perheeseen 

nähden) ja "tietäväisyydellään "estää neuvottomuuden ja uteliaisuuden voitollepääsyn. 

Masennuksen aallonpohja ei ole vain tunnekysymys. Se on tärkeätä myös hierarkian 

muutoksen kannalta: pääsevätkö ammattiauttajat siis "one up" -asemistaan. 
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Potentiaalisten jäsenten poolista voi siirtyä henkilöitä henkilökohtaiseen 

verkostoon - ja tähän vaikuttaa subjektin aloitteellisuus. Poolia (sitä keitä 
on potentiaalisesti "tarjolla" tai saavutettavissa, jos subjekti toimii aloitteel

lisesti) sääntelevät kulttuuriset ja sosiaaliseen asemaan liittyvät tekijät. 
(Cochran haluaa korostaa aloitteellisuutta valinnan sijasta. Hän huomatlt
taa, että erityisesti alemmissa sosiaali1yhmissä reunaehdot sääntelevät 
elämäntapahtumia ja potentiaalisten henkilöiden saavutettavuutta siinä 

määrin, ettei voi puhua valinnasta). Subjektin aloitteellisuus taas liittyy 
mm. persoonallisuustekijöihin, sosiaalisiin ja kognitiivisiin taitoihin ja

ajankohtaisiin tilannetekijöihinkin.

Sosiaaliset verkostot eivät siis ole puhtaasti valinnan asia. Merkityksel
li,<;ii n ihmi.<;iin �i noin v;:iin voi olla yhteyksissä. Tästähän social support

ja puskurikoulukunnissa on kaiketi kysymys: Autetaan ihmisiä muodos
tamaan kontakteja, tuetaan merkityksellistä linkkiytymistä, tavallaan au
tetaan "siirtämään" henkilöitä potentiaalisten jäsenten poolista henkilö

kohtaiseen verkostoon. Ja juuri tässä Lehtosen kiivas argumentointi on 
hyödyllistä verkosto-orientoituneille työntekijöille ja tutkijoille: "maail
massa mahdollisten" verkostojen linkkiyttämisessä olisi hedelmällistä 

pohtia mikä on maailmassa mahdollista. Markkinakehitys (yhdistynee
nä hyvinvointivaltionkin tuottamiin yksilöllistymisvaikutuksiin) voi tuot

taa yllätyksiä. Linkkiyttäjän tahtoa voimakkaammat dynamiikat voivat olla 
viemässä vallan toiseen suuntaan. Mutta ehkäpä on mahdollista toimia 

judo-ottelijan tavoin, toimia liikkeen suunnassa? Linkkiytymistä ehkäise
vien/ edistävien tekijöiden sijasta pohdin tässä kuitenkin linkkien subjek

tiivista merkitystä. 1 

"Ontologinen turvallisuus" ja rutiinitoiminta 

Pohtiessaan "elämän refleksiivisiä projekteja" Giddens 0990, 92-100) 

palaa erääseen vakioteemaansa, ontologiseen turvallisuuteen. Hänen 
kantavin teemansa, teoriarakentelunsa, käy ns. rakenteistumisen pohdin
nan kautta. Tämä "makroteoria" hakee "mikroulottuvuuksia" ja niitä 

Giddens etsii psykoc\ynamiikasta. 

Keskeistä Giddensin tarkoittamassa rakenteistumisessa on rutinoitu 
toiminta. Toimiessaan rutinoic\usti yhteiskunnallisina toimijoina subjektit 
uusintavat ne rakenteet, jotka mahdollistavat heidän toimintansa. Para

doksaalinen tulos on, että subjekti uusintaa myös toimintansa rajoittimet.2 

Ontologinen turvallisuus - käsitys oman identiteetin ja maailman jatku-

Sivumennen: Siinä missä yhteiskunnallistumiskehityksen tarkastelu ihmisiä toisistaan 
irtirepivinä clynamiikkoina on te1veellistä, olisi yhtä te1veellistä saman kehityksen 
tarkastelu myös ihmisiä toisiinsa kytkevien clynamiikkojen (ikäänkuin yhteen pakottavien 
voimien) kannalta. 
Tässä Giclclens näyttää pohtivan samansuuntaisesti Holzkampin kanssa. Holzkampin 
keskeinen teema on ns. rajoittunut toimintakykyisyys. Hän (1983, 1986) pohtii 
toimintaa, jossa subjekti - varmistaakseen toimintakykyisyytensä - uusintaa toiminnan 
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vuudesta - liittyy tähän siten, että rutinoidussa toiminnassa ahdistus iden
titeetin ja maailman epävakaudesta pysyy loitolla. (Ja - tämä on Gidden
sille keskeistä - modernissa yhteiskunnassa elämä edellyttää luottamus
ta valtavaan määrään eksperttijärjestelmiä, jotka taas osoittautuvat toistu
vasti epäluotettaviksi, vähintäänkin epäilyttäviksi.) Ontologinen turvalli
suus taas muodostuu, jos on muodostuakseen, varhaisissa hoidon suh

teissa, erityisesti äitisuhteissa. (Giddens nojaa Erik Eriksoniin.) Lapsi voi 
ikäänkuin saada riittävän annoksen "turvallisuusrokotetta" varhaisissa 
suhteissaan. Ytimenä on Giddensin mielestä luottamus. Keskinäisissä 
suhteissa voi muodostua luottamus asioiden jatkuvuuteen. (Ja tästä hän 
löytää polun psykodynamiikan ns. objektisuhdeteoriaan.) Arjen rutiinita
pahtumien ennustettavuus on keskeinen tekijä tu1vallisuuden tunteen 
muodostumiselle . 1 

Mielestäni tässä kiertyy yhteen Giddensin rakenteistumisteoria ja 

hänen ekskurssinsa ontologiseen tu1vallisuuteen: ennustettavassa toimin
nassa voi muodostua pohja ontologiselle tu1vallisuudelle - ja rutinoidulle 
toiminnalle. Tapojen kiinteyttämä rutiinitoiminta taas on se tekijä, jolla -

paradoksaalisesti - toimijat uusintavat toimintansa ehdot, rajoittimineen. 
Ontologisen trnvallisuuden muodostuminen on Giddensin esityksessä 

pääasiassa "kahden kauppa" - ja keskeisesti varhaislapsuuden asia. 
Luottamuksen muodostuminen edellyttää vanhemmalta luotettavaa toi
mintaa ja lapselta toimintaa, joka ylläpitää tuota luotettavuutta ja luotta
musta lapseen (vrt. Holzkamp -alaviite edellä). Näin ei välttämättä käy, ja 
Giddens vetoaa Eriksoniin, joka toteaa lapsuusiän skitsofrenian osoitta
van lapsen reaaliteettitajun kärsivän välittämisen ja hoidon puuttuessa. 
Tästä Giddens pääsee katkelmaan, josta minä taas pääsen verkostoihin 
(joihin Giddens ei vie): "Omituinen käyttäytyminen ja vetäytyminen 
edustavat yrityksiä tulla toimeen epämääräisen tai aktiivisesti vihamielisen 
ympäristön kanssa, jossa sisäisen epäluotettavuuden tunteet heijastavat 
ulkoisen maailman epäluotettavuutta" (Giddens, emt. 95). Olemme niissä 
kysymyksenasetteluissa, joita puskurikoulukunta ja verkostoterapia 
kehittelevät (vieläpä Giddensin tapaan nimenomaan skitsofreniapotilai
den kohdalla)! Sosiaalinen tuki (social support) on verkoston toimintaa 
yksilön sisäisten hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemisen tunteiden edistä-

rajoittimet. Yksilötasolla hän käyttää esimerkkinä (1986, 105-106) lasta, joka toimimalla 

siten,että saa vanhemmiltaan pikkulapsikohtelun, varmistaa' pikkulapsi toimintakykyi

syytensä' - mutta menettää samalla mahdollisuuksia irtiottoon ja itsenäistymiseen. 

Lyhyen tähtäimen edut lyövät korvalle pitemmän tähtäimen etuja. Lapsi välttää irtioton 

ja siihen liittyvien uusien suhdemääritysten riskin. Tässä mielessä Holzkamp on lähellä 

Giddensin "ontologisen turvallisuuden" käsitettä. 
Näemme jo tässä linkin viranomaisverkosto-problematiikkaan: Jatkuvasti vaihtuva 

henkilökunta ei välttämättä ole kovin ennustettava eikä turvallinen tekijä. Toisaalta siitä 

voi tulla asiakkaan ennakointien keskeinen osa ( - 'suhteen sisältö ei näytä olevan näille 

virastoille keskeinen'). 
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miseksi ja elinehtoihin vaikuttamisen edesauttamiseksi, määrittelee Hess
le 0991). 1 

Sosiaalinen verkosto voi siis olla tueksi, joko ontologisen tu1vallisuu
den horjumista ehkäisemässä tai sen vaurioita korjaamassa. Se voi myös 
monin tavoin edesauttaa yksilön vaikutusmahdollisuuksia tilanteeseensa 
- neuvojen, lastenhoidon, vippien yms. muodossa. Mutta se voi toimia
myös tu1vallisuutta kaventaen. (Tähän kai pohjautuukin puhe "huonoista
verkostoista".)

Toiminnassa subjekti ei uusinna ainoastaan "ulkoisia rakenteita", vaan 
myös "sisäiset rakenteensa", käsityksensä rakenteista. Verkostoilla on 
merkitystä myös sille, millainen käsitys itsestään ja positiostaan subjek

tille muodostuu. 

Giddens kulkee - Eriksonia ja Lacania seuraten - varhaislapsuuteen ja 

siinä muodostuviin voimavaroihin tai vaurioihin. Pulmana on, että hän 
joutuu jäämään sinne, ja sitten hieman puoliväkisin "tuomaan" joko vau
rioituneen tai kovin pahasti vaurioitumattoman yksilön aikuiselämän suh
teisiin. (Aikuisiän suhteita hän tarkastelee "refleksiivisen projektin" suh
teina, joissa ihmiset joutuvat muodostamaan intiimejä, luottavaisia, toisiin 
päin avautuvia suhteita samalla, kun modernissa maailmassa epäilys 
erilaisten ekspertiisin varaan rakentuvien systeemien luotettavuudesta on 
täysin perusteltua.) Verkostonäkökulma silloittaisi mielestäni elämänhis
torian ja nykyisyyden tarkastelua. 

Verkostot ja "ontologinen turvallisuus" 

Leimanin (1983) mukaan ihmisen orientoitumisessa ei ole pulmallista se, 
että hän suuntautuu varhaisten kuviensa (esim. Giddensin tarkoittamien 
"tu1vattomien" kuvien; EA) mukaan, vaan se, että hän voi jatkuvasti, 
aikuisiässäkin, tehdä niin tai joutuu niin tekemään. Tästä pääsemme sekä 
sosiaalisiin verkostoihin että viranomaisverkostoihin. Verkostot voivat 
toimia niin, että subjekti voi jatkuvasti uusintaa tai joutuu jatkuvasti 

uusintamaan varhaiset sisäiset "kuvansa". 

Leiman toteaa (ks. Eriksson 1988, 3-4), että ne sisäiset kuvat, jotka 
ohjaavat ihmisen toimintaa ja muodostavat hänen identiteettiään, syntyvät 
vuorovaikutussuhteissa elämänhistorian aikana. (Vrt. Lehtonen 1990: 
aivo- ja moraaliyhteyden muodostuminen vuorovaikutusjärjestelmissä.) 
Edelleen: Subjekti saattaa orientoitua sellaistenkin kuvien varassa, jotka 
eivät vastaa hänen senhetkistä tilannettaan. Ongelmana ei ole se, että 

Vrt. mitä Iversen kertoi Antonovskyn "Sense of coherence" -käsitteestä Barnbyssä: 

Verkostoilla on suuri merkitys sille muodostuuko yksilölle dynaaminen luottamuksen 

tunne siitä, että (1) sisäiset ja ulkoiset ärsykkeet ovat elämänkulun aikana strukturoituja, 

ennakoitavissa ja ilmiastavissa; (2) näiden ärsykkeiden asettamiin vaatimuksiin 

vastaamisen voimavarat ovat saatavilla, ja (3) nämä vaatimukset ovat haasteita, 

investoinnin ja kytkeytymisen arvoisia. Keskeistä on muodostuuko yhteisyyden, 

vaikutusmahdollisuuksien ja mielekkyyden kokemus. 
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orientoidumme subjektiivisen historian pohjalta ja siis varhaisillakin 
kuvilla. Se voi muodostua ongelmaksi, että sosiaalisen elämän muodoissa 
ja prosesseissa on voimia, jotka jatkuvasti "sallivat" sen, että subjekti voi 
ohjata toimintojaan hänen senhetkistä toimintaansa vastaamattomien 
kuvien varassa. Subjekti voi toistaa yhä uudelleen reaalisen elämänsä 
ristiriitoja, jos todellisuus "joustaa" ja mukautuu jatkuvasti niin, että 
ihminen voi pitää fantasiansa muutumattomina. Pulma on siis vuorovaik
tuksellinen: ympäristön rajat voivat olla niin joustavat, että epäadekvaatti 
orientoituminen mahdollistuu toistuvina käytäntöinä. Ympäristö/vuo
rovaikutusverkosto - voi toistaa Giddensin mainitseman epämääräisyy
den. Rajat liikkuvat, tu1vallisuus hämärtyy. 

Mutta myös toisin päin: (edelleen Leimanin mukaan) rajat voivat olla 
ongelmallisen rigidit. Ihmistä ympäröivän merkityksellisen todellisuuden 
rakenteissa ja prosesseissa voi olla voimia, jotka pakottavat hänet suun
tautumaan varhaisempien sisäisten kuvien (esim. riippuvuuskuvien) 
varassa. Tilanne on jälleen vuorovaikutuksellinen. Subjekti joutuu tu1vau
tumaan varhaisimpiin kuviinsa, koska ympäristön rajat eivät jousta, ovat 
rigidit. (Vrt. Holzkamp-alaviite edellä: lapsen irtiottomahdollisuudet voi
vat kärsiä jäykistä rajoista, vanhemmat voivat pakottaa häntä orientoitu
maan riippuvuuskuvien, epäitsenäisyyskäsityksen varassa.) 

"Sopivan epätavallinen" toiminta 

Näin olemme asetelmassa, jossa niin sosiaalinen verkosto kuin viran
omaisverkostokin voivat olla joko tueksi adekvaattien kuvien muodostu
miselle tai ehkäistä sitä. Toivonen (1987) kuvaa asetelmaa, jossa toiminta 
menettää "taipuisuutensa". Toiminnassa saamme palautetta todellisuu
den luonteesta. Jos ympäröivän todellisuuden palaute sisäisiin kuviimme 
vahvistaa kuvat "yhden suhde yhteen", kuvien kehitys saattaa pysähtyä ja 
toiminta menettää taipuisuutensa (ikäänkuin kokeilevan, mahdollisuuk
sia koettelevan luonteensa). Voidaan ajatella, että mikäli ympäristön 
(vuorovaikutusverkoston) toiminta joko epämääräisyydellään (ylenmää
räisellä joustollaan) tai jäykkyydellään (itsenäiset askelet jyräävällä rigi
diydellään) "vahvistaa" jatkuvasti trnvattomat riippuvuuskuvat, subjektin 
ja verkoston suhteesta voi muodostua "onneton yhteensopivuus". Siitä voi 
myös muodostua yhdistelmä, joka edistää individuaatiota ja elämänhallin
taa. Seikkula (1990, 21 ja 73) puhuu (Anderseniin 1987 nojautuen) 
ympäristön "sopivan epätavallisesta" toiminnasta. Toiminnan tarjoama 
palaute olisi 'onnekkaassa tapauksessa' sopivan epätavallista niin, että se 
sisältää jonkin uuden näkökulman, ja toisaalta ei liian epätavallista, jotta 
se ei olisi subjektin tavoittamattomissa tai sille uhkaavaa. 1 

Tässä voidaan nähdä yhteys Vygotskin (1978) käsitteeseen "lähikehityksen vyöhyke": 

Ympäristön "sopiva epätavallisuus" on potentiaalisella alueella, miltei saavutettua 

muttei itsenäisesti saavutettavan "tuolla puolen". 
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6. RAJASYSTEEMIT JA "ONTOLOGINEN TURVALLISUUS"

Tästä pääsemme artikkeleissa n:o 3 ja 4 hahmoteltuun (Seikkulalta 
omaksuttuun) rajasysteemin käsitteeseen. Pohdin artikkeleissa niitä 
toimivuuden ja taloudellisuuden ristiriitoja, joita viranomaissysteemit 
ratkovat- ristiriitoja, jotka toteutuvat suoritepolitiikkana, näyttöpolitiikka
na ja organisaatiokulttuureina. Väitteeni on seuraavassa tämä: Viran

omaisverkostot voivat suorite- ja näyttöpolitiikkansa ristiriitoja ratkoes
saan (organisaatiokulttuureitaan "toteuttaessaan") tuottaa rajasystee

meihin rakennetta, joka on pikemminkin liian samanlaista tai uhkaa

van erilaista asiakassysteemin toimintaan nähden kuin "sopivan 

epätavallista". Osapuolet eivät muutu. Toiminta juuttuu toistuviin 

kehiin. 

Artikkelissa n:o 3 koetin hahmotella niitä "makroprosesseja", jotka 
tulevat rajasysteemeihin. Suoritepolitiikassa elämänongelmat kaventuvat 
"suoritevirran hoiteluksi". Oletin, että tulosvastuullisuuteen ja suoritemit
taukseen siirtyminen kärjistää näitä pulmia. (Nyt jo voimaperäisenä 
alkanut julkisen palvelumenojen leikkaaminen korostaa tällaisia näkymiä.) 
Näyttöpolitiikaksi nimitin "professionalismin esittämistä" ja oman toimin
nan legitimointia viranomaisverkostossa. Organisaatiokulttuurit tulevat 
rajasysteemeihin erilaisina työntekijöiden selviytymisstrategioina ja joh
don kontrollistrategioina suorite- ja näyttöpolitiikan ristivedoissa. 

Ristiriitaiset primaaritehtävät ja taloudellisuuden ehdot 

Kullakin viranomaissysteemillä on sekä ristiriitaisia perustehtäviä (pri
maaritehtäviä) että ristiriitaisia taloudellisia ehtoja toteutettavanaan. Usein 
primaaritehtävät ovat eriaikaisia. Esim. sosiaalityöllä on asiakkaille työl
listymisehtoja asettava tehtävä (köyhäinhoidollista perua) ja asiakkaille 
ehtoja asettamaton "perusturvatehtävä" (sosiaalivaltiollista perua). (Ks. 
lähemmin Arnkil 1991.) Työvoimatoimella on "sosiaalipoliittinen tehtävä" 
(hätäaputöiden perua) ja markkinasuuntautunut tehtävä (sosiaalivaltiol
lista perua). Ja niin edelleen - eri tavoin eri virastosysteemeissä. 1 Uuden 
primaaritehtävän muotoutuessa aiempi voi olla vielä "voimassa" tai 
"kummitella taustalla" - tai, kuten nyt laman aikana havaitaan - jo taakse 
jääneiksi kuvitellut tehtävät aktualisoituvat uudelleen. Asiakkaat joutuvat 
tilanteisiin, joissa työyhteisöt häilyvät ristiriitaisten vaihtoehtojen tai 
ääripäiden välillä. Kysymys ei ole välttämättä tai ensisijaisesti siitä, että ko. 
työyhteisön primaaritehtävä on työyhteisön jäseniltä "hukassa". Se on 

Markoesimerkissä sosiaalityöntekijä oli ambivalentti pitäisikö Marko suunnata 
palkkatyöhön (mm. toimeentulotukimenojen rajoittamiseksi) vai toteuttaa avarammin
"ei-palkkatyökeskeisiä" arvovalintoja. Työvoimaneuvojalle Marko on sosiaalipoliittisen 
tehtävän ja uuden kysynnän rajatapaus jne. (Ks. artikkeli n:o 4.) 
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ristiriitainen kooste ja voi mieltyä työyhteisön jäsenten (ja johdon) 
keskuudessa eri tavoin. 1 

"Moniauttajajärjestelmässä" asia on vielä mutkikkaampi. Organisaatiot 

eivät määritä tehtäviään yksin, vain omassa piirissään. Myös muut 
määrittävät niitä. Eri organisaatioiden tehtävä mielletään eri tavoin eri 
puolilla viranomaisverkostoa - hallinto ja poliittinen päätöksenteko 
mukaanlukien. Yksi yhteistyökumppani tekee yhden tulkinnan, toinen 

toisen, ja kukin toimii tulkintansa pohjalta. Eri palveluorganisaatiot ovat 
eriaikaisia; yhdet vanhempia, toiset vastikään kuvaan tulleita. Kunkin 
primaaritehtävät muuttuvat, ja jokaisen osasysteemin tehtävien muutos 

heijastuu muutoksina toisten tehtävissä. Jokaisen uuden - ehkäpä spesi
alisoituneen - organisaation ilmaantuminen kenttään muuttaa kentän 
muidenkin toimijoiden tehtävärakennetta. (Vrt. nykyisten palveluiden 

eriytyminen "kaikenkattavasta" köyhäinhoidosta.) Organisaatioiden tul
kinnat toisistaan heijastavat eri vaiheita ja puolia tehtävien määrittymises
tä. (Vaikka oman organisaatiosi "itseymmärrys" tehtävistä olisi muuttunut, 
voit muussa osassa viranomaisverkostoa tulla tulkituksi edeltävän aika
kauden tehtävien tai niitä koskevien fantasioiden mukaisesti.) Tulkitut 
primaaritehtävät ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin toiminta-ajatuksissa, 

toimenkuvissa yms. lausutut "viralliset" luonnehdinnat. Viranomaisver
kosto on tulkintaverkosto. Tulkinnat heijastelevat primaaritehtävien his
toriaa. 

Asiakas siis kohtaa viranomaisverkostossa organisaatioita ja ammatti
laisia, jotka toteuttavat ristiriitaisia primaaritehtäviä tulkiten toisiaan 
eriaikaisten kuvien ja fantasioiden pohjalta. Asiakas ei siis kohtaa mitään 
selkeää, yksiselitteistä, pysyvää, muuttumatonta. 

Myös taloudellisuuden ehdot ja toteuttaminen ovat ristiriitaisia. 
Lyhyen tähtäimen taloudellisuus saattaa lyödä korvalle pitkän tähtäimen 
taloudellisuutta (esim. asiakasvirtaaman pikakäsittely saattaa kääntyä 

toistuvaiskäynneiksi ja pitkäaikaisasiakkuuksiksi). Yhden sektorin säästö
toimet saattavat kasata kustannuksia toisten "tontille" jne.2 

Ratkoessaan toimintansa ristiriitoja (niin ristiriitaisia primaaritehtäviään 

kuin taloudellisuuden ehtojaankin) viranomaissysteemit ja niiden muo

dostama verkosto voivat tulla kovin samankaltaisiksi kuin asiakassystee

minsä - tai niille käsittämättömän tai uhkaavan erilaisiksi. Ensinmaini
tusta vaihtoehdosta (samankaltaiseksi tulemisesta) on kysymys silloin, 
kun viranomaissysteemissä ja niiden muodostamassa verkostossa aktivoi
tuvat samankaltaiset pulmat kuin asiakassysteemissä. Niistä tulee "lisää 
samaa" asiakkaiden elämään. Viimeksimainitusta (kohtaamattomasta eri-

1 Jos työyhteisö pyrkii selvittämään perustehtäväänsä - esim. tarkastelemalla sen
muotoutumista historiallisesti- se saattaa havaita, ettei löydykään yhtä ja yksiselitteistä 
perustehtävää, vaan useampia, eriaikaisia ja keskenään/sisäisesti ristiriitaisia tehtäviä 

2 Tätä sektorikeskeinen tulosjohtaminen tuottaa suorastaan absurdilla tavalla. 
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laisuudesta) on kysymys, kun viranomaiset yrittävät "puskea" omia pyr
kimyksiään asiakassysteemeihin - vailla riittävää ymmänystä niiden toi
minnasta ja toiminnan subjektiivisesta mielekkyydestä asiakkaille. Kutn
massakin tapauksessa tuloksena on todennäköisimmin muuttumattomuus, 
kumpikaan "osapuoli" ei muutu. Toiminnan vaihtoehdot kaventuvat. 
Toiminta urautuu kehään - ja näin toistuvat, rutinoituneet toimintakäy
tännöt muodostuvat uusiutuvaksi rakenteeksi. "Onnekkaassa tapaukses

sa" systeemit ovat sopivalla tavalla erilaisia - ja kohdatessaan muuttuvat 
molemmat. Sekä asiakassysteemi että viranomaissysteemi voivat löytää 
uusia toimintavaihtoehtoja, avartaa toiminta-avaruuttaan. 

"Onneton yhteensopivuus" 

Tarkastelkaamme arLikkelissa u:u 1 esitettyä tapausesimerkkiä "perhe 
X". Sehän oli seuraavanlainen. 1 

Perhe X oli asioinut sosiaalitoimistossa jo 10 vuoden ajan, pääasiassa toimeen
tuloon liittyvissä kysymyksissä. Isä, äiti, kolme lasta. Isä pätevä ammattimies, 
mutta juomakausia. Aiemmin helppoa päästä hyvänä ammattilaisena takaisin 
entisiin tai uusiin töihin. Nyt sairastelua ja työhönpaluun vaikeutumista. Äiti 
kotona. Tehnyt muutamia töihinmenokokeiluja, joissa sosiaalivirasto oli räätälöi
den auttanut - mitoittaen päivähoito-, kotipalvelu- ym. järjestelyjä rakennelman 
tueksi. Ei ollut mennyt tai oli heti luopunut. Kotiäitinä. Lapsista kaksi kouluikäisiä. 
Vanhemmalla hieman "rekisteriä". 

Vira:,lussa sukeutui kiistaa linjasta ja toimccntulotukimcnojcn määrästä. "Oma" 
sosiaalityöntekijä noudatti linjaa: joustavasti tukea, jotta äiti voi olla kotona - ts. 
toimeentulo on tu1vattu, vaikka äidillä ei ole ansiotuloja. Perustelu: näin on äidille 
ja perheelle parempi. Osa kollegoista oli samalla kannalla. Toinen kanta virastossa 
taas oli: tiukempi linja, jotta äiti menee työhön, mikä on hänelle ja perheelle 
parempi. Kaksi vastuuta ottavaa linjaa siis. 

Tulkintoja kartoitettaessa kävi ilmi, että isä tulkitsi vaimonsa melko kyvyttö
mäksi asioiden hoidossa. Myös perheneuvolan, A-klinikan ja työvoimatoimiston 
asianomaiset työntekijät olivat tätä mieltä etenkin kotiasioiden hoitamisen 
suhteen. Linja: äiti töihin. Neuvolan ammattilaiset taas olivat sillä kannalla, että äiti 
on sittenkin kyvykäs ja kehittyvä kotiasioissa. Linja: äiti kotiin. Äiti teki edestakai
sia rakaisuja: kotona - työelämään yrittämiset- kotona - työelämään yrittämiset. 

Seikkula (1990, 21) toteaa, että rajasysteemin rakenne muodostuu 
niistä elementeistä, jotka "tulevat" siihen keskenään vuorovaikutuksessa 

olevista systeemeistä. Rajasysteemin toiminta määräytyy toisiinsa yh
teensopivista rakenteellisista elementeistä- ei esim. virallisista tavoitelau
sumista. Jos viranomaissysteemin rakenne on "sopivan epätavallinen" se 

voi edesauttaa muutosta. Samankaltaisuus taas voi tuottaa "lisää samaa" 
-ilmiön, pulmallisen toiminnan jatkumisen muuttumattomana. Rajasys
teemissä muotoutuva rakenne on tällöin isomorfinen, samarakenteinen,
siinä kohtaavien systeemien kanssa. Jos viranomaissysteemin "tarjoamat"
elementit puolestaan ovat tavattoman paljon erilaisia kuin asiakassystee-

Esimerkki ei ole tässä välttämättä luontevin mahdollinen, mutta otan sen, koska siitä 

on ollut puhetta aiemmin. Nyt tarkastelen sitä uusien käsitteiden valossa. 
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min, systeemit eivät ymmärrä toisiaan tai uhkaavat toisiaan. Muutosta voi 
siis syntyä, jos muodostuu rajasysteemi, joka on sopivasti erilainen. 
Muutosta tapahtuu silloin niin ammattilaisten kuin asiakkaidenkin systee
missä.2 

Kuviona tämä näyttäisi seuraavanlaiselta jatkumolta: 

"lisää 
samaa"; 

viranomais

systeemi ja 

asiakassys

teemi iso

morfisia 

"sopivasti toisin" 
"puskemista"; 

systeemit 

eivät ymmär

rä toisiaan 

tai ovat uh

kaavan eri

laisia 

Kuvio 2: "Sopivasti toisin" rajasysteemin mahdollisena rakenteena 

Perhe X kohtasi (sosiaalivirastossa) viranomaissysteemin, jolla oli 
tiettyjä pulmia hierarakiansa kanssa. Kun perhetapaus tuli esiin projek
tissamme (ks. lähemminArnkil 1991, ss. 252-254 ja 260-261), sosiaalityön
tekijät olivat eri linjoilla siitä pitäisikö äidin mennä töihin vai olla kotiäitinä 
- ja miten toimeentulotukivaroja pitäisi käyttää instrumenttina tässä.
Sosiaalijohtaja oli koettanut ratkaista asiaa muuttamalla työpareja. Kiista
jatkui. Kun projektimme alkoi, ratkaisua haettiin minultakin, tutkijalta.
Kun toimme mukaan konsultointia, konsultiltakin perättiin ratkaisua
pulmaan. Se kysymys, josta perheen aikuiset eivät olleet päässeet omaan
ratkaisuunsa (äiti töihin vai ei), delegoitui ensin sosiaalityöntekijöille,
sitten johdolle, sitten tutkijalle ja vihdoin konsultille. Voidaan olettaa, että
pariskunnalla oli eräänlainen "johtajuuspulma" - pulma siitä miten he
aikuispariskuntana ohjaavat toimintaansa. Tätä pulmaa ratkoessaan he
joutuivat tekemisiin viranomaissysteemin kanssa, jossa alkoi elää täsmäl-

2 Artikkelissa n:o 3 mainitsin Totte Vadenin ohjeesta:Jos tiedät vain yhden tavan toimia, 

älä tee sitä! Ohjeena on siis etsiä tapaa toimia toisin. (Pohdi siis, millaisen toiminnan 

jatkaminen olisi "lisää samaa"). Yhdistäen Seikkulan ja Vadenin ohjeita voitaisiin 

luonnostella ohje: koeta löytää tapa toimia sopivasti toisin. Tämä ohje vie pohtimaan 

mikä olisi yhdessä ääripäässä "lisää samaa" ja toisessa taas "tuolla puolen". Tehtävänä 

on siis löytää sellainen toiminnan tapa, jossa systeemit ymmärtävät toisiaan, mutta 

erilaisina. 
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teen sama pulma. Samankaltaisen viranomaissysteemin mahdollisuudet 
auttaa tällaisessa kysymyksessä ( = mahdollisuudet tukea toimintavaih
toehtojen avartumista) rajoittuivat. 

Voi olla, että vuorovaikutuksessa (vaihdossa) olevat systeemit aktivoi
vat toisissaan samankaltaisuuksia. Seikkula puhuu sitä, että tietty 
ominaisuuksien yhdistelmä "valloittaa" rajasysteemin. Jos valloittava 
ominaisuus on se, mihin apua haetaan, apu voi olla niukkaa.5 Perheen X 
esimerkissä näimme miten kysymys "johtajuudesta" (kuka on kompetentti 
perheen asioissa) delegoituu koko viranomaisverkostoon ja jakaa sen 
"joukkueisiin". (Koko ammattiauttajavalikoima jakautui äiti kotiin/äiti 
töihin -joukkueisiin). Myös tämän laajemman systeemin mahdollisuudet 
auttaa ( = tukea toiminta-avaruuden laajentamista) rajoittuivat. Sen toimin
nasta tuli pikemminkin "lisää samaa" kuin "sopivasti toisin". Kysymykset 
hierarkiasta palvelujärjestelmissä eivät siis ole ulkoisia asiakastyölle. 

Kyseisessä virastossa asiakkaat kohtasivat epäselvän hierarkian. Ei 
liene epätavallista sekään, että kohdataan tavattoman jäykkä hierarkia. 
Voi olla, että sektorin sisällä on kohtalaisen jäykkä hierarkia ja sektorira
jojen ylittävillä yhteistyökokoonpainoilla taas hyvin epäselvä hierarkia 
(kenelläkään ei sektorirajat ylittävissä kol,wonpanoissa ole itsestäänselvää 
"yläpuolista" asemaa). Yhdistelmämahdollisuuksia on monia. Myös arjen 
systeemien rakenne voi olla mitä vain rigidistä järjestäytymättömään. Asia
kassysteemit voivat kohdata kanssaan hyvin samanlaisen, tavattomasti 
erilaisen tai - onnekkaasti - sopivasti erilaisen järjestelmän. Olennaista 
tässä - pohdittaessa rajasysteemejä ja "ontologista turvallisuutta" - on 
muodostuuko sellainen yhdistelmä, joka avartaa asiakkaiden toiminta

mahdollisuuksia, vai sellainen, joka - hyvistä pyrkimyksistä ja kauniista 

toiminta-ajatuksista huolimatta - kaventaa toiminta-avaruutta ja lukit

see toimijat lisää samaa -kehään tai ajaa heidät eskaloituvaan vastak

kainasetteluun. 

Viranomaiset, jotka pyrkivät toimintamahdollisuuksien avartamiseen, 
vaihtoehtojen lisäämiseen, voivat hyötyä oman toimintansa erittelemises
tä. Kysymys on tällöin siitä, onko toiminnasta tullut isomorfinen asiakas
järjestelmän kanssa - tai mahdollisesti sille aivan "eksoottinen". Toiminta

avaruuden laajentamisen ei tarvitse sisältää normatiivisuutta siitä mil

lainen hierarkia tms. perheessä "pitäisi" olla. Olisi ilmeisesti hyvä olla itse 
hieman erilainen - ja katsoa mitä sitten tapahtuu. 

Perhe X kohtasi myös järjestelmän, jonka rajat liikkuivat. Perheen äiti 
saattoi soittaa "omalle" sosiaalityöntekijälle viikonloppuna, kun jokin 

10 Syy - seuraus -yhteys ei voi olla yksisuuntainen. Eivät ainoastaan perheet/muut 
asiakassysteemit aktivoi viranomaissysteemeissä ominaisuuksiaan. Tunnelmat kulkevat 

myös toisin päin: viranomaiset aktivoivat pulmiaan asiakassysteemeissä. Rajasysteemien 
- ja ammattiautamisen - kannalta on keskeistä se millainen yhdistelmä syntyy.
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kodinkone meni rikki - ja saada lupauksen asian käsittelystä heti maa

nantaiaamuna. Positiot ensinnäkin tulivat määrittyneeksi siten, että sosi
aalityöntekijä on lähempänä äitiä arkihuolissa kuin perheen isä, sukulai
set, vippituttavat tai muut vastaavat - miltei perheen jäsen. Samalla rajat 
perheen ja sen ulkopuolisten systeemien välillä häilyivät - vihdoin jopa 
niin, että koko viranomaisverkosto tiesi perheen salaisuudet. "Oman" 
sosiaalityöntekijän toimet aktivoivat kiistoja virastossa, joka vuoroon otti 
tiukempaa linjaa ja vuoroin taas väljensi (asetti rajoja ja poisti niitä). 
Ehkäpä tässä kohtasi kaksi "rajapulmia" elävää systeemiä, ja tuloksena oli 
pikemminkin "lisää samaa" kuin sopivaa epätavallisuutta. 

Perheessä X oli myös melko selvä syytösten kohde. Yhtäältä syyllinen 

oli "juopotteleva mies" ja toisaalta "avuton äiti". Myös virastossa syytökset 
löysivät osoitteita - sekä isästä ja äidistä että "väärällä linjalla olevasta 
sosiaalityöntekijästä". Myös eri "joukkueisiin" kuuluvat viranomaisver
koston osat näkivät oikein tekijöitä ja väärin tekijöitä perheessä ja 
keskuudessaan. Perhesysteemi siis kohtasi viranomaissysteemin, jossa 
toistui "ongelman aiheuttajan" tietynlainen lineaarinen etsintä: tämä tai 

tuo yksittäinen syy/henkilö ominaisuuksineen aiheuttaa pulman. Syytte
levät systeemit olivat tässä kovin samanlaisia. 

Seikkula toteaa, että auttava järjestelmä voi auttaa järjestäytyneisyydel

lään, joustavuudellaan ja monipuolisuudellaan ongelmien hahmottami
sessa. Se voi tuoda näitä ominaisuuksiaan rajasysteemiin. Ymmärrän 
tämän niin, että järjestäytyneisyys ilman joustoa voi tuottaa rigidiyttä, 
jousto ilman järjestäytyneisyyttä taas rajapulmia. Ta1vitaan järjestäytynei
syyttä ja joustavuutta "samassa paketissa" - yhdistyneenä tilanteen 
monipuoliseen hahmotteluun ja syytösnäkökulmien ylittämiseen. Kuten 
artikkelissa n:o 3 korostin, tällaisia ominaisuuksia voi tuoda rajasysteemin 
vain jos niitä on. Mikäli viranomaissysteemin järjestäytyneisyys (mm. 
hierarkia) on enemmän tai vähemmän sekaisin, sen mahdollisuudet 
sopivasti toisin tekemiseen rajoittuvat. Mikäli sen joustavuus on pulmal

lista (esim. joko rajojen loputtoman jouston tai - toisessa ääripäässä -
rajojen jyrkän joustamattomuuden muodossa), sopiva toisin tekeminen 
voi hyvistä aikeista ja "avaintulostavoitteista" huolimatta olla pulmallista. 
Mikäli viranomaissysteemi löytää pikemminkin lineaarisia syy-seuraus
suhteita ja syytösten fokusointia kuin monipuolista ongelmien ja vaih

toehtojen hahmottelua, se voi toistaa urautuneita selitys- ja ratkaisutapoja. 
Toiminta-avaruudet voivat siis kaventua.Vajaavuusperiaatteella toimiva 

palvelujärjestelmä löytää helposti ongelmia ja lisäongelmia ja voi ajautua 
yksipuolisuuteen monipuolisuuden sijasta. Sektoroitunut järjestelmä on 
periaatteessa monipuolinen, mutta se on toisaalta myös koulukuntainen. 
Kunkin vajaavuuskeskeisen ammattikunnan todistellessa professionaali
suuttaan ( =näyttöpolitiikka) voi tuloksena olla syytösten fokusointi "höl
mösti" toimiviin rinnakkaisviranomaisiin - ja syytöskehän uusintaminen. 
Ilmeisesti yksikään viranomaisjärjestelmä ei kykene ratkaisemaan hierar
kia-, raja- ja monipuolisuuskysymyksiään kertaheitolla (ikään kuin "vuo-
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sikokouspäätöksellä"). Niitä työstetään koko ajan asiakastyössä, päivit
täin. 

Kriisiyksikön kriisi 

Konsultoin äskettäin erästä kriisityötä tekevää yksikköä. Siinä oli meneil
lään kohtalainen johtajuuspulma. Sympaattinen pyrkimys demokratiaan 
ja yhteiseen päätöksentekoon yhdistyi hierarkian ja rajojen hämäryyteen. 
Alaiset saattoivat milloin tahansa mitätöidä tehdyt päätökset toteamalla 
niiden valmistelun riittämättömän demokraattiseksi. Päätöksiä muuteltiin 
(eikä tehtyjä päätöksiä kirjattu selkeästi). Joku tyhmä alaisista saattoi 
liittoutua yksien johtajien kanssa, toiset taas toisten kanssa (ja johtajat 
vastaavasti "omiensa" kanssa), ja päällikkö pyrki säilyttämään yhteisen 
päätöksenteon välttämällä "pomoilua". Kun pohdimme millaisten systee
mien kanssa tämä yksikkö on tekemisissä, johto arveli monien asiakkai
den (asiakasperheiden) olevan melko kaoottisessa tilanteessa kriisissään. 
Perheissä saattoi muodostua asetelmia, joissa sovitut asiat muuttuvat, rajat 
eivät pidä, hierarkiat heiluvat, muodostuu outoja liittoutumia (lapset 
voivat joutua hoitamaan vanhemmuustehtäviä, yksi vanhemmista liittou
tuu yksien lasten kanssa toista vanhempaa vastaan, toisella on taas omat 
liittolaisensa jne.) Perheissä syntyy asetelmia, jotka ovat Giddensin 
kuvaamaan tapaan arvaamattomia, turvattomia. Mutta arvaamaton oli 
myös "auttava" järjestelmä. Demokratia pyrkimys kyseisessä virastosystee
missä edusti hyvin suurta joustavuutta. Päätöksiä voitiin todellakin 
muutella; jäykkiä ei oltu. Mutta samalla rajat häipyivät ja hierarkia katosi. 
Tilannetaan miettivä johto havaitsi yksikkönsä olevan hyvin samankaltai
nen kuin asiakassysteeminsä (myös vaihtelevia liittoutumien lineaaristen 
syytösten osalta). Keskeistä ei ole "mistä kaikki alkoi" tai minkä systeemin 
ominaisuudet "alunperin" valloittivat rajasysteemin, vaan se, että yksikön 
toiminta oli kovin samanlaista, tavanomaista asiakassysteemien elämässä. 
Verkosto tuli uusintaneeksi kaoottisuuden. Johtajuuskysymysten ratkoo
ta kyseisessä yksikössä ei siis ollut mikään asiakastyölle ulkoinen asia. 
(Erääksi tehtäväksi tulikin tekojen tasolla toteuttaa jousto ja rajat -
demokratia ja hierarkia - samassa "paketissa".) 

"Turvattomuutta" uusintavat verkostot 

Olen yllä yrittänyt argumentoida, että viranomaisverkostojen toiminta voi 
olla "ontologisesti turvatonta" niiden tuodessa suorite- ja näyttöpolitiik
kansa ristiriidat rajasysteemeihin. (Artikkelissa n:o 4 koetin hahmotella 
millaiset viranomaisverkoston toimivuuden ja taloudellisuuden ristiriidat 
"uivat" sisään asiakastyöhön Markoesimerkissä.) Suoraviivainen reduktio 
"makrokysymyksistä" - toimivuuden ja taloudellisuuden ristiriidoista -
asiakastyön "mikrokysymyksiin" olisi tietysti hedelmätön yksinkertaistus. 
Mutta ehkäpä viranomaisten toiminnan tarkastelu toimivuuden ja talou
dellisuuden ristiriitaisuuksien yhteydessä edesauttaa toisensuuntaisenkin 
reduktion välttämisen: Viranomaisten "ontologisesti turvaton" toiminta ei 

160 



johtune myöskään suoraviivaisesti yksittäisten viranhaltijoiden ominais
uuksista 1. 

Onkin mielenkiintoista ajatella, että mm. perheiden "hajoamisprosessi" 
(josta Lehtonen puhuu) ja sektoroituneen palvelujärjestelmän osittumis
prosessi vastaavat 'onnettomalla' tavalla toisiaan. Modernisoitumispro
sessi "tuottaa" sektoroituneen palvelujärjestelmän, joka taas - vajaavuus
keskeisenä ja sektoroituneena - uusintaa "hajoamisen" tuskat. Individu
alisoituvien toimijoiden perhe ja sektoroitunut/spesialisoitunut palvelu
järjestelmä ovat saman aikakauden "tuotteita" - ja kovin isomorfisia. 
Ehkäpä siksi ne ovat niin usein niin onneton yhdistelmä. 

Myös kohtaamisen toinen puoli, asiakkaiden "elämismaailma", on ris
tiriitainen. Siinä toteutuu tendenssinä yksilöllistymiskehitys, joka sekä va
pauttaa yhteisöllisistä siteistä että etäännyttää yhteisöjen sosiaalisesta 
tuesta ja kontrollista. Yhteisöjen sijasta "elämän henkilökohtaiset projek
tit" ja niihin liittyvät vuorovaikutusjärjestelmät tulevat keskeisiksi. Sosio
ekonomiset ongelmat punoutuvat eksistenssi- ja orientoitumispulmiin. 
Vapautuminen yhteisöistä ei välttämättä siirrä "maailmaan heitettyä" 
yksilöä mutkattomampien vuorovaikutusjärjestelmien piiriin. Sosiaaliset 
verkostot voivat yhtä hyvin olla stressitekijä kuin sopusointuinen tuen 
lähde. Mm. Cochran (Cochran ym. 1990, 9) arvostelee niitä puskuriteoree
tikkoja, jotka olettavat, että tuen verkostot ovat vain tueksi. Hän huomaut
taa, että oletus verkostojen vaikutuksesta vain stressin puskureina sivuut
taa sen, että verkostot voivat olla myös stressiä lisääviä. Jos oletetaan, ettei 
tukijoiden kesken ole intressien ristiriitoja, oletetaan kepein premissein 
"yhteishyvän" harmonia, toteaa Cochran. 2 Qos siis voidaan romantisoida 
"kultaiset yhteisöt", voidaan romantisoida myös "kultaiset verkostot".) 
Myös sosiaaliset verkostot voivat olla pikemminkin "lisää samaa" kuin 
"sopivaa epätavallisuutta" ihmisten elämässä. Ne voivat siis mahdollistaa 
turvattomilla "kuvilla" orientoitumisen (mm. rajattomalla joustollaan) tai 
toisaalta pakottaa siihen (mm. rigidisyydellään). 

"Elämänsä henkilökohtaista projektia" elävä yksilöllistyvä subjekti 
joutuu muodostamaan luottamuspohjaiset ja "toisiin päin avautuvat" 
suhteensa ristiriitaiseen viranomaisverkostoon ja ristiriitaiseen sosiaali
seen verkostoon. 

Tätä ristiriitaisten tekijöiden kohtaamista rajasysteemeissä voidaan 
kuvata seuraavasti (pelkistäen järjestelmä "minimiinsä"): 

Pennillä ja Sheingergillä (1986) on kiinnostava ulottuvuus viranomaissysteemin ja 
asiakassysteemin samarakenteisuuden, isomorfian, tarkasteluun. He väittävät, että 

työntekijä saattaa asiakastyössä ratkoa oman elämansä teemoja samarakenteisesti ja 

samoihin kehiin urautuen kuin "siviilissäkin". Systeemisessä koulukunnassa tama on 
uutta, psykodynaamisella koulukunnalla on siitä vuosien kokemus. 

Vrt. Hessle Barnbyssä: Verkostotutkimuksen ajankohtainen tehtävä on 
puskuriverkostojen ristiriitaisuuden ja verkostosuheiclen laadun erittely. Ja Iversen: on 

huomioitava myös verkostomittareilta tavioittamatta jäävä verkostojen "yöpuoli". 
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Kuvio 3: Ristiriitaisen viranomaisjärjestelmän ja ristiriitaisen 

sosiaalisen verkoston muodostama rajasysteemi 

Oletan, että tällaisten rajasysteemien tutkimus voi lisätä ymmänystä siitä 
rutinoitumisesta ja toimintakäytäntöjen toistuvuusesta, joita Giddeus pitää 
rakenteistumisen keskiönä. Rakenteistumisen yhteiskuntatieteellinen 

tutkimus vie siis - yhtenä teemana - sosiaalisten verkostojen ja viran
omaisverkostojen isomorfian ja "eksoottisen erilaisuuden" tarkasteluun. 
Tällainen tutkimus voidaan mieltää osaksi sosiaalipoliittista huono-osai

suus-tutkimusta. Juuri köyhät, sairaat ja vammaisethan joutuvat tiuhimmin 
asioimaan viranomaissysteemeissä. Muutoinkin raskautettuun elämään 
voidaan saada toistoon kiertyvien toimintakäytäntöjen kehä. 

7. "SOPIVAN EPÄ'l'AVALLlNEN 'l'U'l'KlMUS"r

Olen yllä tahattomasti toistanut vajaavuusnäkökulman. Olen nähnyt 
vajaavuuskeskeisessä palvelujärjestelmässä pääasiassa ongelmia. Tällai
nen argumentointi on pikemminkin lisää samaa kuin sopivasti toisin. 

(Imber-Black 1988 huomauttaa, että palvelujärjestelmien tutkimus toistaa 
vajaavuusnäkökulman löytämällä tutkimuskohteestaan vain ongelmia ja 
lisäongelmia. Voi syntyä kehä: ammattiauttajat löytävät asiakkaiden 
toiminnasta ja ominaisuuksista vajaavuuksia - ja tutkijat löytävät samaa 
ammattiauttajien toiminnasta ja ominaisuuksista.) 

Viranomaisten kääntyminen sosiaalisten verkostojen puoleen on kiin
nostava ilmiö - uusi, mutta jo monen Suomessakin toteuttama. Silloin, kun 
tuo kääntyminen tapahtuu uusien voimavarojen löytämiseksi, tapahtu
massa voi olla käänne ongelmamäärittyneestä systeemistä voimavaroja 

etsiväksi systeemiksi. Esitin edellä oletuksen, että siihen mennään - jos 
mennään - "pohjien kautta". Tällaisia systeemejä tarkasteleva tutkimus 
voi olla kiinnostunut palveluammattilaisten kyvykkyydestä - ei ainoas
taan heidän virheistään tms. Tutkimus, joka tuo palvelu järjestelmään kiin

nostuksensa voimavaroista, voi olla "sopivasti toisin". Qa tutkimus, joka 
operoi vajaavuusnäkökulmalla voi olla "lisää samaa".)1 Kysymys on siis

1 - ja hallinto, joka puskee muutostoiveitaan kenttään, voi olla "eksoottisesti toisin".
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siitä, millainen tutkivan systeemin ominaisuuksien ja tutkittavan systee

min ominaisuuksien yhdistelmä rajasysteemeissä muodostuu. 
Mutta menettääkö voimavarasuuntautunut tutkimus kriittisyytensä? Jos 

tutkimuksen eräänä tehtävänä on toimia peilinä, auttaa reflektiossa, sen 

käsitteiden tulisi heijastaa tutkittavan toiminnan aiottujen seurausten 

ohella sen ei-aiottuja seurauksia. Mitä aiottuja seurauksia saadaan ver
kostoihin kääntymisestä? Ehkä käyttämättömiä voimavaroja. Entä mitä ei

aiottuja seurauksia manataan esiin? Ehkä sosiaalivaltion tunkeutumista 
sosiaalisten suhteiden alueelle ja palvelun siirtämistä palkattomalle sek
torille - naisten arkityöksi. 

Esitin artikkelissa n:o 1 oletuksen sosiaalityön "lähikehityksen vyöhyk
keestä". Oletin sen olevan "räätälöivien palvelujen" muodostumista 

sektorirajoja ylittäen. Olen sittemmin joutunut arvioimaan uudelleen sekä 

(Engeströmin) lähikehityksen vyöhyke -käsitettä (Arnkil 1990) että olet
tamustani räätälöivien palvelujen saavutettavuudesta "lähikehityksellä" 

(Arnkil 1991). Oletan edelleenkin, että kysymys "fordististen" sektorirajo

jen ylittämisestä tulee vauhdilla vastaan. Tendenssit yhtäältä spesialisoi
tumisen jatkamiseen ja toisaalta joustavampiin palveluihin muodostavat 

eräänlaisen "taisteluvyöhykkeen". 

Yleisluontoisten lähikehitysmäärittelyjen sijasta tuntuisi nyt kuitenkin 

erityisen kiinnostavalta hahmotella mikä olisi tutkimuksessa "sopivasti 

toisin". Tällöin tutkijan pitäisi ymmärtää mikä on lisää samaa ja mikä taas 
niin "ulkona" tutkittavan systeemin kysymyksenasetteluista, ettei keski

näistä ymmänystä synny. Sopivasti toisin tekeminen voi löytyä prosesseis

sa, joissa osapuolet yrittävät ymmärtää positioitaan muodostamassaan 

rajasysteemissä. Tutkittavaksi järjestelmäksi ei osoittaudukaan "nuo 

tuolla", vaan uusi systeemi, johon tutkiva järjestelmäkin kuuluu. Itse 
asiassa lähikehityskin on yhteinen. 
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