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KIRJALLISUUS 

Johanna Hurtig ja Merja Laitinen 
(toim.): Pahan kosketus. Ihmisyyden 
ja auttamistyön varjojen jäljillä. Jy
väskylä: PS-kustannus 2002, 199s. 

L
apin yliopistossa väitöskirjojaan 
tekevät Johanna Hurtigja Merja 
Laitinen ovat toimittaneet artik

kelikokoelman pahan kohtaamisesta 
ammattilaisten auttamistyössä. Näkö
kulma on osassa artikkeleista sosiaali
työstä lähtevä, mutta mukana on myös 
ki1joituksia yleisemmistä tarkastelukul
mista. 

Artikkelikokoelmat voivat olla puu
duttavan tylsää luettavaa, mutta onnis
tuessaan lukukokemuksesta tulee tyys
tin erilainen, ja "Pahan kosketus" on 
tätä jälkimmäistä lajia. Kirjan ajankoh
taisuutta korostaa tietysti viime syksyn 
te1rnri-isku New Yorkiin, ja myös koti
mainen viime vuosien kehitys, jossa 
yhä nuoremmat ihmiset syyllistyvät jär
kyttäviin rikoksiin, ja insestistä, perhe
väkivallasta, rasismista ja köyhiin koh
distuvasta välinpitämättömyydestä 
näyttää tulleen osa suomalaista arkea. 
Artikkelit kyllä tarkastelevat näitä il
miöitä, mutta kirjan varsinainen huo
mio on ehkä kuitenkin enemmän "arki
päiväisessä", auttamisen ammattilais
ten altistuksessa pahalle. 

Kirjassa on kahdeksan artikkelia 
sekä toimittajien laatimat alku- ja jälki
sanat. Anneli Pohjola pohtii omassa 
artikkelissaan j ohdannonomaisesti pa
han merkitystä auttamistyössä. Autta
mistyöllä tavoitellaan hyvän tuottamis
ta tai lisäämistä, mutta tässä hyväksi 
tarkoitetussa toiminnassa ilmenee mo-

nella tavalla myös pahaa. Miten autta
minen ja paha kietoutuvat toisiinsa? 
Paha ilmenee auttamisen valtasuhteis
sa, byrokraattisissa säännöissä ja lip
sumisessa auttajan eettisistä periaatteis
ta. - Toimittajien olisi ehkä kannatta
nut käyttää Pohjolan artikkelia koko 
teoksen johdantona, ehkä kirjan sisäl
lön lyhyellä esittelyllä täydennettynä. 

Muu kirjan sisältö jakautuu näh
däkseni kahden tyyppisiksi puheen
vuoroiksi. Teoksessa on joukko a1tik
keleita, joissa pahan teemaa lähesty
tään ikäänkuin tutkijan roolista, vähän 
etäännyttäen ja analyysin johonkin 
empiiriseen aineistoon perustaen. Sel
keästi tällaisia ovat Merja Laitisen kir
joitus insestistäja Laura Huttusen maa
hanmuuttajien pahan kokemuksiin liit
tyvä artikkeli, mutta myös Juha Perttu
lan syntetisoiva pahan ja ihmistyön suh
teen pohdinta. Kaikki nämä ovat kelpo 
artikkeleita, mutta· itse koin erityisen 
vaikuttavina kirjan toisen päätyypin 
edustajat, esseenomaiset, omakohtai
semmat pohdinnat. 

Esseenomaista tyyppiä edustavat 
selkeimmin Unto Matinlompolon ja 
Martti Lindqvistin kirjoitukset. Lappi
lainen sosiaalityöntekijä Matinlompo
lo on taitava ki1joittaja. Hänen esseen
sä rakentuu kaunokirjallisesti hahmo
tettujen asiakastapausten tai kertomus
ten ympärille. Matinlompolo antaa kyy
tiä sosiaali työssä vallalla olevalle myön
teisyysajattelulle: "tällainen messiaa
ninen kertakäyttöinen joukkopositivis
mi on sosiaalityössä yksi lyhytkantoi
simmista työvälineistä". Paha on myön
nettävä olemassaolevaksi, ja sitä on 
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suorastaan etsittävä! Pyrkimättä tieteel
liseen esitystapaan, Matinlompolo on
nistuu erinomaisesti nostamaan esiin 
pahan ulottuvuuksia sosiaalityön asi
akkaiden elämässä. Laadullisen tutki
muksen raportoinnit tavoittavat vain 
harvoin samaa vaikuttavuutta ja valai
sevuutta. 

Martti Lindqvistin essee perustuu 
sekin omakohtaiseen auttamistyöstä 
saatuun kokemukseen. Teologi ja ee
tikko Lindqvistin virkkeet ovat usein 
aforistisia. Essee kannattaakin lukea 
hitaasti ja nauttien. Lindqvistin mu
kaan pahan olemusta koskevia tulkin
toja on kaksi: toisen mukaan paha on 
ymmärretty vajeeksi,ja pahaa tekeväl
lä ihmisellä on liian vähän tietoa, ym
mänystä tai kykyä. Ongelma voidaan 
poistaa hoitamalla tai kasvattamalla tai 
lisäämällä tietoa. Toisen kannan mu
kaan paha on yhtä todellista kuin hyvä
kin. Auttamisammattienkehityson joh
tanut neutraalisuuteen ja moralismista 
luopumiseen. Tämä on sinänsä hyvä 
asia, mutta myös auttajalla on "varjo", 
oma pahuutensa, joka tulee tunnistaa. 
Esseen opetus on, että pahan kanssa voi 
elää. 

Mietin, miksi pahasta kertova kirja 
voi tuntua minusta niin innostavalta, 
jopa riemastuttavalta? Ehkä kyse on 
siitä, että tutut kirjoittajat ovat rohkeas
ti ottaneet käsiteltäväkseen auttamis
työn kannalta keskeisen tärkeän asian, 
josta käytännön ammattilaisten keskuu
dessa on varmasti aina keskusteltu, 
mutta sosiaali- ja terveydenhuollon tut
kimuksessa lähinnä vaiettu. Empiristi
nen ja relativistinen kirjoittaminen ei
vät yhdessä tai erikseen ole pitäneet 
"kiinnostavana" kysymystä pahasta. 
Korkeintaan on voitu tarkastella sitä, 
miten "pahasta" puhutaan. Tämän suh
teellisen vaikenemisen tradition murta
misessa "Pahan kosketuksella" on tär
keä keskustelun avaajan merkitys. 

Erityisesti toivon, että Tarja Pösön 
tärkeä puheenvuoro sosiaalisten ongel
mien ja pahan ongelman suhteesta saisi 
lukijoita. Pösö, joka on tutkinut gra
dussaan ja lisensiaatin tutkimuksessaan 
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naisrikollisia ja väitöski1jassaan kou
lukoteja, on tutkimustyössään kohdan
nut ihmisiä, joiden omassa elämässä 
paha on ilmiönä konkretisoitunut mo
nella tavalla. Pösö kertoo lukevansa 
kaiholla sosiaalihuollon professori Rei
no Salon tutkimuksia lastensuojelun ja 
päihdehuollon asiakkaista. Samalla 
Salon objektivoiva tutkimustapa syn
nyttää vastenmielisyyttä. Sosiaalisten 
ongelmien tutkimuksessa kehitetyt teo
riat ovat olleet jotenkin kyvyttömiä 
avaamaan pahan ongelmaa. Leimaa
mis-teoria on vaihtunut sosiaaliseksi 
konstruktionismiksi ja postmoderniksi 
sosiaalityön tutkimukseksi. Näissä tra
ditioissa on vaikea puhua pahasta käyt
tämättä lainausmerkkejä. Pösö kirjoit
taa- kuten aina - taitavasti ja varovai
sesti, mutta esittää kriittisen kannan 
sosiaalisen konstruktionismin tavasta 
keskittyä yksinomaan sosiaalisten on
gelmien tekstuaaliseen tarkasteluun. 
"Sosiaalityön tekeminen jatkuvien lai
nausmerkkien sisällä on myös äärim
mäisen vaikeaa." 

Samaa teemaa, eli sosiaalisista on
gelmista puhumista ja kirjoittamista 
tarkastelee myös Riitta Granfelt. Hän 
pohtii väitöskirjaansa liittyen asunnot
tomien naisten elämän kuvauksen eet
tisiä kysymyksiä. Granfelt pyrki tun
nontarkasti välttämään tutkimukseen
sa osallistuneiden naisten esineellis
tämistä. Nyt ki1joittaja pohtii, tekikö 
hänen tietoisen varovainen ja neutraali 
esitystapansa lopulta kuitenkaan todel
lista oikeutta tutkimukseen osallistu
neiden naisten monimutkaisille elämän
kohtaloille. Pohdinta on tärkeää, vaik
ka vastaus jää vähän epäselväksi. 

Lopuksi hivenen kritiikkiä. Mukaan 
olisi sopinut filosofin kirjoitus, jossa 
pahan ongelmaa olisi tarkasteltu etii
kan kysymyksenä. Perttulan artikkeli 
ei korvaa täysin tätä puutetta. 

Vaikka kirjoittajista monet ovat so
siaalityön tutkijoita, voin huoletta suo
sitella teosta muillekin sosiaali- ja ter
veysalan työntekijöille. Valitettavasti 
pahan ongelman kohtaaminen autta
mistyössä on yleinen ja yhteinen ongel-
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rna kaikille au.ttamisen. ammattilaisille. 
Kilja ei anna yksiselitteisiä ohjeita sii
tä:, miten pahan ongelma tulisi kohdata 
tutldmuksessa tai ä11ttamistyössä, eikä 

, s.ellaista yleistä ohjetta voi ollakaan. 
Mu.ttl!. jQ pahan tai "pahan"ongelman 
tunnistaminen on edistysaskel. 

Mtkko Mcintys,aari 

Kolmen laihan ja seitsemän liha
van perintö 

Timo PiirainenjaJuho Saari (toim.): 
Yhteiskunnalliset jaot. 1990-luvun 
perintö? Gaudeamus: Helsinki 2002, 
316 s. 

V
uosituhannen vaihteessa on il
mestynyt useita teoksia viimei
sen kymmenen vuoden aikana 

tapahtuneista yhteiskunnallisista muu
toksista. Osin tämän tutkimustulvan 
taustalla on 1990-luvun alun lama,jon
ka seurauksia voidaan vajaan kymme
nen vuoden perspektiivillä jo tarkastel
la. Näkökulmia on talouskasvun kehit
tymisen lisäksi ollut monia, kuten sosi
aalipolitii�& suunnanmuutoksineen ja 
hyvinvointivaltio murroksineen sekä 
näiden kehityksen tuotoksena työttö
myyttä, terveyseroja tai syrjäytymistä. 

Osa tutkimuksista rajoittuu 1990-
luvunkolmeen laihaan vuoteen eli lama
aikaan, mutta myös li;tman jälkeistä 
nopean talouskasvun aikaa eli seitse
mää lihavaa vuotta on jo varaa tarkas
tella 1990-luvulla tapahtuneissa muu
toksissa. Tämä on pyrkimyksenä myös 
Timo Piiraisen ja Juho Saaren toimitta
massa teoksessa, jonka tavoitteena on 
tutkia sitä yhteiskunnallista perintöä, 
jonka 1990-lukujätti2000-luvulle. Tätä 
rakenteellisista eroista ja institutionaa
lisista valinnoista muodostunutta pe
rintöä lähestytään yhteiskunnallisten 
jakojen käsitteen avulla, jonka teoksen 
toimittajat määrittelevät Max Weberin 
"elämänmahdollisuuksien" hengessä 
systemaattisiksi ja pitkäaikaisiksi vä
estöryhmien välisiksi eroiksi hyvinvoin
nin ja resurssien jakautumisessa. Teok
sen pyrkimyksenä on "luoda monitie
teinen kuvaus yhteiskunnallisesta mur
roksesta ja sen vaiku,tuksista sosiaah
seen rakenteeseen'' ja tarkastella "vä
estön suuren enemmistön" läpäiseviä 
yhteiskunnallisia jakoji;t. 

Teos on kokoelma kokeneiden yh
teiskuntatieteiUjöiden .kirjoittamia ar
tikkeleita. Kirjan viisitoista artikkelia 
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