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Sosiaalityön tiedeblogi — tutkitusti sosiaalityöstä

Sosiaalityön tiedeblogi tekee näkyväksi sosiaalityön tiede�ä ja sosiaalityön tutkijoiden tekemää
tutkimustyötä.

☰  Valikko

Ilmasto muuttuu ja muuttaa maailmaa — mutta
muuttuuko sosiaalityö?

 Uncategorized  12/02/202012/02/2020
Kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) julkaisi
lokakuussa 2018 erikoisrapor�insa, jonka viesti on selvä: ilmastouhka on todellinen, se johtuu kiista�a
meidän ihmisten toiminnasta ja sen vaikutukset koske�avat meistä jokaista. Ilmastotutkijoiden vakava
sanoma on, e�ä jos ilmasto jatkaa lämpenemistään nykyisellä vauhdillaan ja krii�inen 1,5 asteen raja
yli�yy vuosisadan puoleen väliin mennessä, krii�isen rajan yli�äminen tulee aiheu�amaan merki�äviä
uhkia niin luonnolle kuin ihmisillekin. (IPCC 2018.)

Ilmastotutkijoiden hätähuuto ei voi jäädä sosiaalityöltä kuulema�a. Emme voi tieteenalana ”jatkaa
katsomista muualle”, kuten Greta Thunberg totesi maailman pää�äjien tekevän (Thurnbergin puhe YK:n
ilmastokokouksessa syksyllä 2019). On varsin todennäköistä, e�ä ilmastonmuutos johtaa edetessään
kilpailuun muun muassa elinkelpoisista maa-alueista, puhtaasta ilmasta ja saastuma�omasta vedestä
(Harrikari & Rauhala 2019, 132–136). Seurannaisvaikutukset ovat suoraa sosiaalityön työsarkaa; ihmiset
ovat pakote�uja siirtymään toimeentulon saamisen perässä elinkelpoisille alueille, josta puolestaan
seuraa jänni�eitä, konflikteja ja uudenlaisia haasteita. (Besthorn & Meyer 2010; McKinnon 2012;
Rechkemmer ym. 2016).

Suomalainen sosiaalityö on voinut kehi�yä luonnonkatastrofeilta rauhassa sote:n ja muiden verra�ain
paikallisten, ja globaalissa kuvassa tarkastellen varsin pienten ongelmien ympärillä. Meillä on
toistaiseksi vain yksi katastrofisosiaalityötä käsi�elevä väitöstyö (Rapeli 2017), joskin verra�ain runsaasti
kansainvälisen tason analyyseja sosiaalityön ekososiaalisesta lähestymistavasta (mm. Ma�hies & Närhi
2017). Vakava ja iso kysymys sosiaalityölle onkin, mitä sosiaalityöllä on anne�avaa ilmastotyölle?

Sosiologian moderni klassikko Ulrich Beck kirjoi�i jo 1980-luvun lopun teksteissään, miten
ympäristökysymykset yli�ävät niin valtiolliset kuin sosiaalisetkin rajat kaikkien altistuessa valikoima�a
”savulle”. Beck muistu�i kuitenkin myös siitä, miten ilmastonmuutoksesta joutuvat eniten kärsimään
köyhimmät ihmiset, jotka muutenkin elävät haavoi�uvimmissa tilanteissa. (Beck 1992.) Tämä muistutus,
jos jokin, ase�aa sosiaalityölle avaintehtävän ilmastomuutoksen tuomien haasteiden ja ongelmien
ratkaisemisessa.

Kaikessa synkkyydessään ilmastokriisi avaa sosiaalityölle mahdollisuuden soveltaa juuri sosiaalityölle
ominaista muutostyön osaamista (Ranta-Tyrkkö 2017, 132). Sosiaalityön tiedeyhteisössä tulisikin pohtia
sitä, missä määrin sosiaalityö tunnustaa itsensä tieteenalaksi, joka kykenee tuo�amaan sellaista
relevan�ia tietoa ja toimintaa, joka au�aa ihmiskuntaa selviytymään ilmastomuutoksen tuomista
haasteista ja ohjaamaan globaalia maailmaa kestävämpään suuntaan. Ympäristökriisiin vastaaminen
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haastaa meitä myös pohtimaan tieteenalamme hallitsevia puhetapoja ja ilmiökategorioita. Rii�ävätkö, ja
jos, niin missä määrin, sosiaalityön tutkimuksen postmodernit ja konstruktionistiset tietoteoree�iset
paradigmat tilanteessa, jossa ympäristökysymykset ajankohtaistuvat, vai edelly�äisikö globaali
ympäristökriisi tietoparadigman tarkistamista? Ja mitä se tarkoi�aisi käytännössä?

Uskoaksemme globaaliin ympäristökriisiin vastaaminen edelly�äisi ainakin kolmea tieteenalan sisäistä
muutosta:

1) Tutkimuksen temaa�inen fokus tulisi kääntää näkyvämmin paikallisista ja kansallisista sosiaalisista
ongelmista ylirajaisiin, globaalisti monikeskuksisiin ja maailmalta nopeasti väli�yviin ”glokaaleihin”
ongelmiin,

2) Tutkimuksen tietoteoree�ista painopiste�ä tulisi siirtää kohti realistista agendaa, joka voisi tarjota
nykyistä kokonaisvaltaisemman ja vastuullisemman perustan luonnon ja ihmisen toiminnan väliseen
dynamiikkaan sekä sen ekologisiin reunaehtoihin, sekä

3) Siirtymän reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen; sosiaalityö tunnustaisi olevansa, vaikkapa
taloustietelijöiden tavoin, tieteenala, jolla on paljon anne�avaa muille tieteenaloille ja maailmalle.

Ilmasto muu�uu ja muu�aa maailmaamme. Kysymys kuuluu: muu�uuko sosiaalityö?
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