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Syrjäytynyt ihminen on joutu-
nut sivuun tai ulos jostakin. So-
siaalialan kielenkäytössä syrjäy-
tyminen on joutumista ulos ko-
ko yhteiskunnasta. Syrjäytyneet 
eivät kuitenkaan muuta asu-
maan yksin, kukin omalle pie-
nelle autiolle saarelleen. Taval-
la tai toisella he edelleen elävät 
muiden ihmisten joukossa. Yh-
teiskunnasta ei voi joutua ulos, 
jos yhteiskunta käsitetään sik-
si olemisen kokonaisuudeksi, 
johon ihminen syntymästä as-
ti kasvaa sisään. Jos yhteiskun-
ta käsitetään organisaatioksi, jol-
la on tietyt säännöt ja normit, 
syrjäytyminen voi tapahtua suh-
teessa noihin normeihin. Syr-
jäytynyt ei mene konkreettises-
ti tiehensä, hän ei kävele kohti 
auringonlaskua milloinkaan pa-
laamatta. Tavallaan hän on läs-
nä entistäkin selvemmin, kun 
hänestä tulee yhteiskunnallinen 
ongelma. Sanana syrjäytynyt 
edustaa passiivisuutta. Sen taus-
talta ei löydy aktiivista toimi-
jaa syrjäytymisen aiheuttajana, 
ei ainakaan ketään muuta kuin 
syrjäytynyt itse. Eri aikakausina 
syyllisiksi on epäilty myös hen-
ki- tai markkinavoimia. Kirjas-
sa Pääsy kielletty! Poiskäännyt-
tämisen politiikka ja sosiaalitur-
va Sakari Hänninen esittää syr-
jäytymisen tuloksena niistä stra-
tegisista kamppailuista, neuvot-
teluista ja peleistä, joita jatku-
vasti käydään eri ryhmien välis-
ten voimasuhteiden jännittämil-
lä kentillä yhteiskunnassa. Hän-
nisen sanoin huono-osaisuus on 
lukemattomien tilanteiden mo-
nisto. Sosiaalisesti syrjäytyvät ei-
vät ole homogeeninen ryhmä, 
vaikka tähän tilaan joutuneiden 

yhteisiä piirteitä ovat toiminta-
vaihtoehtojen vähyys, tulevai-
suuden epävarmuus ja sosiaali-
nen haavoittuvuus.

Varmaan jokaisella on jokin 
käsitys siitä, millaisia syrjäyty-
neet ovat ja miksi he ovat joutu-
neet tuohon kategoriaan. Tiet-
ty elintapa ja elintaso ovat syr-
jäytymisen ulkoisia tuntomerk-
kejä. Kun yhteiskunnassa pide-
tään yllä kuvitteellista oletusta 
mahdollisuuksien tasa-arvosta, 
syrjäytyneiden elämä on vallit-
sevan asenteen mukaan jotenkin 
väärin eletty. Pääsy kielletty! kui-
tenkin tarkastelee huono-osai-
suutta tietyn politiikan tulokse-
na. Tarkastelun kohteena on di-
versio, poiskäännyttämisen po-
liittinen käytäntö. Hänninen 
kuvailee, miten diversion poli-
tiikka ohjaa eri tavoin vaikeuk-
siin joutuneita ihmisiä ohijuok-
sutukseen, sellaisille kulkurei-
teille, joilla julkinen valta voi ty-
pistää auttamisen vastuunsa tiet-
tyyn laissa asetettuun minimiin. 
Kun diversio käännetään kilpai-
lun, yrittämisen ja pääoman kie-
lelle markkinatalouden logiikan 
mukaisesti, kieli hävittää politii-
kan näkyvistä. Tällaisen logii-
kan kyseenalaistajat, vallitsevan 
ja hyväksytyn totuuden epäili-
jät, määritellään ulkopuolisik-
si. Edellisestä voi lyhyesti pää-
tellä, että mahdollisuuksien ta-
sa-arvo tarkoittaa kuvitteellis-
ta oikeutta tavoitella kaikkea si-
tä, mitä yhteiskunnassa normi-
en mukaan pidetään tavoittele-
misen arvoisena. Tästä poikkea-
va käyttäytyminen on väärää elä-
mistä, ja normien täyttämiseen 
haluttomat tai kykenemättömät 
ovat oikealta tieltä syrjäytyneitä. 

Kun heillä kuitenkin teoriassa 
olisi mahdollisuus toimia toisin, 
julkinen valta ei voi ottaa heis-
tä mitään suurempaa vastuuta. 
Pääsy kielletty! tarkastelee pois-
käännyttämistä aktiivisena sosi-
aalisen syrjäyttämisen muotona. 
Avun tarpeessa oleva ihminen jo-
ko torjutaan tai ohjataan muual-
le, niin että vastuu hänestä siir-
tyy julkiselta vallalta yhdistyksil-
le, yhteisölle, omaisille tai takai-
sin yksilölle itselleen. Hännisen 
mukaan diversio on hallinnan 
teknologiaa, jonka tarkoitukse-
na on ihmisten käyttäytymisen 
ohjaaminen. Poiskäännyttämis-
tä voidaan perustella sillä, että 
ihmisiä on autettava auttamaan 
itseään. Tällainen toimintatapa 
tuo mieleen suomalaisen sosiaa-
liturvan alkuajat noin sata vuot-
ta sitten, kun esimerkiksi sairas-
tumisen takia työkykynsä me-
nettäneiden taloudellista avus-
tamista pidettiin tarpeettomana 
ja haitallisena, puute kun kan-
nustaisi köyhiä paranemaan no-
peammin.

Hännisen, Jouko Karjalaisen 
ja Kirsi-Marja Lehtelän toimit-
tama teos koostuu useiden kir-
joittajien artikkeleista, joissa kä-
sitellään poiskäännyttämisen 
käytäntöjä sosiaali- ja terveys-
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alalla avuntarvitsijoiden henki-
lökohtaisten kokemusten, työn-
tekijähavaintojen sekä lainsää-
dännön näkökulmasta. Yhteis-
kunnan organisaatioiden tasol-
la voidaan luopua tasa-arvon 
periaatteesta, jos sitä on käytän-
nössä mahdoton toteuttaa. Vää-
rin elävät eivät kuitenkaan aina 
ymmärrä hävetä itseään eivätkä 
suostu myöntämään omaa ar-
vottomuuttaan, ja epäoikeuden-
mukaisen kohtelun kokemus on 
heille rankka. Artikkelissa Sopi-
maton systeemiin Tuula Immo-
nen ja Irma Kiikkala siteeraavat 
kirjoitusta erään sanomalehden 
mielipidepalstalta. Tuntematto-
man kirjoittajan kritiikki koh-
distuu sosiaaliviraston päivys-
tyskäytäntöihin, mutta nopeas-
ti läpi lukaistuna se vaikuttaa ai-
heettomalta: varmasti isossa vi-
rastossa pitääkin noin menetel-
lä. Ilmeisesti kirjoittajan omiin 
kokemuksiin perustuvan teks-
tin sanoma kuitenkin muut-
tuu, kun se irrotetaan sosiaalivi-
rastoasenteesta ja siirretään pei-
laamaan esimerkiksi niitä vaati-
muksia, joita ihmisillä on ter-
veyspalvelujen saatavuudesta:

Ajatellaanpa, että joku ihmi-
nen tuntisi olonsa sairaaksi. Hän 
pyrkisi päivystävän lääkärin pu-
heille, mutta joutuisi terveysase-
malla ensiksi kohtaamaan luki-
tun oven ja vartijan. Vartija an-
taisi hänelle kaavakkeen, jossa 
hänen pitäisi ilmoittaa henkilö-
tietonsa ja kuvailla sairauttaan; 
tilanne tietysti edellyttää, että 
sairastunut on kirjoitustaitoinen 
ja pystyy ilmaisemaan itseään ja 
oireitaan kirjallisesti. Kumpi-
kaan noista taidoista ei ole mi-
tenkään itsestään selvä. No, kaa-
vake on kuitenkin täytettävä, ja 
sairastuneen odotellessa varti-
ja vie sen lääkärille. Kaavakkeen 
tietojen perusteella lääkäri sitten 
päättää, onko vastaanotolle pyr-

kivä ihminen terve vai sairas. Jos 
hän vaikuttaa liian terveeltä, ha-
kemus evätään ja vartija saa pu-
helimella määräyksen potkaista 
hänet ulos.

Ensimmäisen esimerkin jäl-
keen mielikuvitus oikein innos-
tuu peilaamaan poiskäännyttä-
misen käytäntöjä sellaisten toi-
mintojen kautta, jotka myös si-
sältävät avuntarvetta ja auttamis-
ta, mutta eivät ole sosiaalihuol-
toon liittyvän asennekrampin 
vaivaamia. Nyt kuvitellaan po-
tilas, joka onnistuu pääsemään 
vastaanotolle. Hänen kätensä on 
kipeä, ja lääkäri tutkii sen. Tut-
kimuksen jälkeen lääkäri ilmoit-
taa, että potilaan on alistuttava 
huomattavaan elämänmuutok-
seen, sillä käsi on amputoita-
va. Muitakin hoitovaihtoehtoja 
kyllä olisi, mutta lääkäri ei ha-
lua käyttää niitä. Ne kun edel-
lyttäisivät pitkäaikaista, kallis-
ta lääkitystä ja kuntoutusta, joi-
hin yhteiskunnalla ei kerta kaik-
kiaan ole varaa. Sitä paitsi lääkäri 
päättelee omana mielipiteenään, 
ettei potilas tarvitse kahta kättä. 
Potilas ei kuitenkaan suostu am-
putaatioon. Harmistunut lääkä-
ri kirjoittaa hänelle lyhyen tera-
piajakson, jonka aikana hänen 
pitäisi sopeutua siihen, että hoi-
toa vaille jäävä käsi on edelleen 
kipeä. Kun potilas on poistunut 
vastaanotolta, lääkäri kirjoittaa 
hänestä arvion, jonka mukaan 
hän on heikosti motivoitunut 
hoitoon ja yhteistyökyvytön. 

Mielikuvien jälkeen on lo-
pulta palattava valveille ja kä-
sillä olevaan kirjaan. Immonen 
ja Kiikkala tarkastelevat artik-
kelissaan sitä, miten poiskään-
nyttäminen toimii avuntarvit-
sijan käyttäytymisen ohjaajana. 
Ihminen ongelmineen voi ol-
la tavalla tai toisella sopimaton 
apua kontrolloivan organisaa-
tion tarpeisiin. Julkisen sekto-

rin viime vuosikymmenien suu-
ri suomalainen missio on ollut 
säästäminen toimintaa tehosta-
malla, mutta viime aikoina on 
kuulunut soraääniä säästämistä 
vastaan. Tehostamisessa on kuu-
lemma menty niin pitkälle, et-
tä julkisten palvelujen varsinai-
sen tarkoituksen sijasta toimin-
nan tavoitteeksi on muodostu-
nut säästäminen. Teollisuudes-
sa yksi tehostamisen keino on 
kautta aikojen ollut se, että tuo-
tanto rakennetaan samanlais-
ten toistuvien työvaiheiden ja 
ennustettavissa olevien tarpei-
den pohjalle. Kun palveluorga-
nisaation toiminta muokataan 
tehokkaaksi juuri tietyllä taval-
la käyttäytyvän ihmisen kohtaa-
miseen, esimerkiksi kaavakkeen 
oikealla täyttämisellä lunastettu 
sisäänpääsy karsii avuntarvitsi-
joita. Yksilö on systeemin kan-
nalta sopimaton, jos hänellä on 
esimerkiksi vaikea lukihäiriö tai 
hän on aivovamman takia kyke-
nemätön ilmaisemaan sanotta-
vansa kirjallisesti.

Artikkelissa Sopimaton hoito-
järjestelmälle Sinikka Törmä tut-
kii huumeiden käyttäjiä sosiaa-
li- ja terveystoimen asiakkaina. 
Yrjö Nuorvala, Matti Halmeo-
ja ja Petri Huhtanen kertovat ar-
tikkelissaan Verukkeiden verkossa 
samasta asiasta eli päihdeongel-
maisista avuntarvitsijoina. Tör-
mä kertoo mielenkiintoisella ta-
valla sellaisista ihmisistä, joiden 
elämässä juuri mikään ei ole tu-
tulla ja turvallisella tavalla nor-
maalia. Näillä kadulla asujilla ei 
ole puhelinta tai osoitetta, jos-
ta heidät voisi tarvittaessa tavoit-
taa. He ovat jo lähellä sitä syrjäy-
tymisen tasoa, jota todella voi-
si pitää yhteiskunnasta katoami-
sena. Nuorvalan, Halmeojan ja 
Huhtasen toimittamissa haastat-
teluissa sosiaalityön ammattilai-
set kertovat päihdeongelmaisten 
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asiakkaiden kyvyttömyydestä di-
version politiikan edellyttämään 
”itse itsensä auttamiseen”. Parin-
kymmenen vuoden asunnotto-
muuden ja päihdekierteen jäl-
keen asiakas ei enää kykene te-
kemään itse edes ajanvarausta, ja 
vastaanottoaikojen noudattami-
nen on hankalaa jo siksi, että asi-
akas ei ole selvillä viikonpäivis-
tä. Tästä elämän kaoottisen se-
kavuuden ja byrokraattisen, te-
hokkuustarkkailussa olevan or-
ganisaation kohtaamisesta syn-
tyy niin hankalia ongelmia, et-
tä systeemin on ryhdyttävä puo-
lustamaan itseään väärin toimi-
vilta asiakkailta.

Sosiaalibarometrin pohjalta 
Immonen ja Kiikkala kiteyttä-
vät avun tarpeen ja saatavuuden 
paradoksin niin, että parhaiten 
kyetään vastaamaan niiden tar-
peisiin, joilla ei ole erityisiä so-
siaalisia tai terveydellisiä on-
gelmia. Palvelujen ulkopuolel-
le sen sijaan saattavat jäädä esi-
merkiksi työkyvyttömät, mie-
lenterveysongelmaiset ja lasten-
suojelun asiakkaat, jotka tarvit-
sevat enemmän apua. Vaikuttaa 
siltä, että avun antamisen perus-
te ei ole avuntarvitsijoiden koke-
ma hätä tai kärsimys, vaan avus-
tamisella saavutettu hyöty tule-
vaisuudessa. Avuntarvitsijat kil-

pailutetaan ja autettaviksi vali-
koituvat ne, joiden oletusarvo 
on suurin. Menettely on päte-
vä, jos se on yhteiskunnallisena 
käytäntönä yhteisesti hyväksyt-
ty, poliittisilla päätöksillä vah-
vistettu ja nykypäivänä yleises-
ti vallitseviin eettisiin periaattei-
siin nojaava, – ja mitä muuta-
kaan se voisi olla? Sitä kun on 
aina ihmisellä noita ongelmia, 
joille parhaallakin tahdolla on 
vaikea tehdä mitään. Tai kuten 
eräs sosiaalitoimen asiakas asian 
kiteytti: ”…jos joku tuppaa tap-
pamaan ittensä…”

Suomessa kriminologisiin teori-
oihin liittyvä keskustelu ja poh-
dinta on hyvin vähäistä. Olen 
miettinyt syytä tähän ja pääty-
nyt siihen, että taustalla on mah-
dollisesti saksalaisen tiedealu-
een perinne, jossa kriminologia 
on lähinnä vain oikeustieteiden 
apu- tai sivualue. Karkeasti voi-
daan sanoa, että Beccarian filo-
sofiaa seuraten juristeille rikolli-
suuden syyn etsiminen ei ole tär-
keää, kaikki huomio tulee kiin-
nittää siihen, miten rikollisuu-
den kanssa toimitaan. Keskus-
telussa on joskus sanottu suun-
nilleen niin, että ”kriminologian 
teoriat sikseen, tärkeintä on, että 
kriminaalipolitiikka on onnistu-
nutta”. Janne Kivivuori katsoo, 
että kriittinen asenne rikollisuu-
den syiden etsimiseen liittyy so-
siaaliseen konstruktivismiin ja 
sen aikaansaamaan kielelliseen 
käänteeseen. Uskon, että aina-
kin Suomessa oikeustieteiden 

vahva rooli kriminaalitieteiden 
piirissä on myös vaikuttanut.

Edellä mainituista syistä Kivi-
vuoren kirjaa Rikollisuuden syyt 
on tervehdittävä iloisesti, var-
sinkin kun kirja on perusteelli-
nen, laadukas ja ajanmukainen. 
Kivivuori on jakanut kirjan-
sa kahdeksaan päälukuun, jot-
ka ovat Ihmisluonto, Valikoitu-
minen, Turhautuminen, Irtau-
tuminen, Oppiminen, Leimau-
tuminen, Konflikti ja Rutiini. 
Näiden avulla hän saa käteväs-
ti esiteltyä kriminologian keskei-
simmät selitysteoriat, niin uudet 
kuin vanhatkin. Esimerkiksi lei-
mautumisteoriaan liittyvä luku 
on varsin tyhjentävä; siinä poh-
ditaan mm. leimautumismeka-
nismien evoluutiopsykologisia 
taustoja ja myös teoriaan liitty-
viä ylilyöntejä.

Kirjassa lähdetään liikkeelle 
ihmisluonnosta ja evoluutiosta. 
Tekijä on itsekin pohtinut tätä 

järjestystä, mutta se tuntuu pe-
rustellulta. Jos vastaava kirjal-
linen tehtävä tulisi eteeni nyt, 
niin tekisin varmaankin samoin. 
Eikö kaikkien ihmisen käyttäy-
tymistä pohtivien teosten pitäi-
si tästä lähteä liikkeelle? On ole-
massa universaaleja ihmisluon-
toon liittyviä piirteitä, jotka 
tuottavat monenlaista pahuut-
ta: toisen sukupuolen kontrol-
loimista, pettämistä, väkivaltaa 
ja jopa murhaamista. Luonto ei 
ajattele ensisijaisesti meidän on-
neamme. Mutta ei tästä seuraa 
mitään determinismiä, asioihin 
voidaan ja niihin tulee vaikut-
taa. Ultimaattisten syiden tun-
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