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Syrjäytyminen ja sen uhka kos-
kettavat nykyisin kasvavaa ja 
monipuolistuvaa ihmisryhmää. 

– Järjestöjen tehtäväksi on an-
nettu metsästää kadonnutta vä-
littämistä, toteaa Sininauhalii-
ton 70-vuotisjuhlakirjan toi-
mittaja Pekka Lund. Kirja haas-
taa myös muita yhteiskunnalli-
sia toimijoita ennalta ehkäise-
mään ja kohtaamaan syrjäyty-
misen ongelmaa. 

Pekka Lund on haastatellut 
kirjaa varten yhtätoista vaikut-
tajaa. 

– Vielä viisitoista vuotta sit-
ten tilanne oli hallinnassa, mut-
ta erityisesti naisten ja lasten on-
gelmat ovat sittemmin kasva-
neet hallitsemattomasti, toteaa 
Rauman Seudun Katulähetyk-
sen toiminnanjohtaja Ulla-Mai-
ja Nikula. 

– Havainnot suomalaisen nuo-
rison päihteidenkäytöstä ovat su-
rullisia: on hyvin paljon nuoria 
päihdekroonikkoja, jotka kul-
kevat omissa oloissaan. Vastuun 
kantaminen syrjäytymisuhan 
alaisista nuorista on Suomes-
sa tällä hetkellä heikkoa, sanoo 
Kansanterveyslaitoksen osaston-
johtaja Jouko Lönnqvist. 

– Jostain syystä Suomessa ei 
tiedosteta riittävän hyvin syr-
jäytymisen ja alkoholiongel-
man periytyvyyttä. Yhteiskunta 
ei ota riittävän vakavasti sitä, et-
tä sukupolvelta toiselle siirtyvä 
syrjäytymisen ketju on totta, to-
teaa Helsingin kaupungin sosi-
aalijohtaja Paavo Voutilainen.

Kirjan mukaan yhteiskunnan 

mitassa tämänhetkinen päihde-
politiikka ja kansalaisten suh-
tautuminen alkoholiongelmais-
ten asemaan huutavat empati-
an poissaoloa. Toivottomuuden 
syyt ovat kuitenkin syvällä ih-
misessä ja yhteiskunnassa. Kir-
ja esittää ohjelman toivottomien 
auttamiseksi. Sen ensimmäinen 
kohta on lopettaa voivottelu ja 
aloittaa toiminta. 

– Syrjäytymisen ehkäisyn ja 
hoidon hallinnossa vallitsee se-
kamelska. Valtion, kuntien, jär-
jestöjen ja Raha-automaattiyh-
distyksen roolit ovat kehitty-
neet tilanteiden ja tarpeiden, ei-
vät suunnitelmallisen kehittä-
mistyön tuloksena, toteaa Ra-
ha-automaattiyhdistyksen joh-
taja Hannu Salokorpi. 

– Nykyisen päihdehuoltoken-
tän ongelmat voidaan summata 
näin: liian myöhään, liian sattu-
manvaraisia toimenpiteitä ja lii-
an monimutkaiselta palvelujär-
jestelmältä. Surullista on, että 
sekainen järjestelmä hukkaa re-
sursseja. Rahaa ja elämää menee 
hukkaan, kun toiminta on teho-
tonta huonon koordinaation ta-
kia, Jouko Lönnqvist täydentää.

Muutkin kirjan haastattelut 
yhtyvät näihin näkemyksiin. 
Kirjan mukaan järjestelmän uu-
distamisessa keskeisessä asemas-
sa on valtion ja kuntien suhde. 
Lainsäätäjä tuntuu olevan ainoa, 
joka voi todella löytää ratkaisun 
ja selventää tilanteen. 

Syrjäytymisen ehkäisyyn ja 
hoitoon vaikuttavat lukuisat ta-
hot, joiden yhteistyötä pitäisi 

koordinoida. Ne ovat työminis-
teriö, sosiaali- ja terveysminis-
teriö, kunnat, läänit, järjestöt, 
Kansaneläkelaitos, Raha-auto-
maattiyhdistys ja kohteena ole-
vien alojen yrittäjät. 

Valistunut itsevaltias saisi ti-
lanteen korjattua nykyistä ha-
jautettua päätöksentekomallia 
paremmin. Koska itsevaltiuteen 
ei tiettävästi olla palaamassa, 
tarvitaan viranomaisten välistä 
yhteistyötä. Viisasten kiven on 
löydyttävä yhteisestä tahdosta. 
Porkkanaksi yhteistyön tekemi-
seen olisi kirjan mukaan mah-
dollista tarjota rahaa: jos eri osa-
puolien tekemiset koordinoitai-
siin paremmin, jokainen sääs-
täisi. 

Itse luin tätä kirjaa kiinnostu-
neena ennen kaikkea sen ihmis-
arvoa ja ihmisyyttä kunnioitta-
van hengen vuoksi.

– Aito kohtaaminen voi vai-
kuttaa ihmiseen ratkaisevasti. 
Ihmisen raitistumiselle syntyy 
mahdollisuus, kun joku aidos-
ti välittää hänestä. Ihmeitä ta-
pahtuu, kun ihmiset ovat ihmi-
siä toisilleen, tiivistää vastuun-
kantaja Olli Mäki Kalliomäen 
puolimatkankodista kokemuk-
sia, joista media ei juuri nyky-
yhteiskunnassa kerro. 




