
Lakeihin ja säännöksiin on kir-
jattu ns. hyvinvointilupaus ja sii-
hen perustuva järjestelmän en-
nakoitavuus. Laman mentyä
ohitse vaihtoehdoton säästä-
misajattelu on jäänyt päälle. Sa-
maan aikaan ylläpidetään käsi-
tystä korkeista sosiaalimenoista,
vaikka ei se pidä paikkaansa ai-
nakaan nettomenojen osalta. Vi-
ralliset mittarit ovat lähinnä
imaginaarisia abstraktioita, jot-
ka poikkeavat asiakkaiden koke-
muksista. Valtaa on juuri niillä,
joiden tuottamaan tietoon yh-
teiskunnassa kulloinkin nojau-
dutaan. Meillä puhutaan palve-
luyhteiskunnasta, vaikka suun-
nittelussa ei juuri hyödynnetä
käyttäjän kokemustietoa. Se lie-
nee osa kovaa ja etäistä byrokra-
tiaperinnettä, joka ei myönnä
edes havaitsemiaan virheitä.

Anna Metterin kirja esittää esi-
merkkejä. ”Palveluliukuhihnalta”
pudonnut huomaa, että byrok-
ratialla on vain yksi vaihde eikä
jarrua laisinkaan. Kasautuvia vai-
keuksia kokenut ei tunnu kuulu-
van kenenkään vastuulle. Luvus-
sa ”Laittomuudet ja kyseenalaiset
kriteerit etuuksien ja palvelujen
toimeenpanossa” todetaan esi-
merkkien valossa seuraavasti:
”Laittomaksi tulkittavien tilan-
teiden taustalla on usein nähtä-
vissä kuntien ja organisaatioiden
säästöpolitiikka ja ekonomistisen
ajattelun mukaisesti tehdyt toi-
mintaohjeistukset.”

Vakiintuneisiin yhteiskunnal-
lisiin toimintajärjestelmiin sisäl-
tyy portinvartiointia. Se tarkoit-
taa kohtaamisia, joissa kohtaa-
misen toisella osapuolella on val-
ta tehdä ratkaisuja, jotka vaikut-

tavat toisen tulevaisuuteen: ”Käy
usein niin, että sosiaalityön por-
tinvartioinnissa ei oteta amma-
tillista vastuuta laissa säädetystä
yksilöllisestä harkinnasta ja pe-
rustuslain takaamista kuntalais-
ten sosiaalisista ja taloudellisista
oikeuksista. Sosiaalityö sensuroi-
daan pois sosiaalityöstä ja jäte-
tään jäljelle vain byrokratiatyön
tehtävä, sekin negatiivisessa mie-
lessä, kontrollina.”

Kun kuntahallinnossa asioita
ei tarkastella kokonaisuutena,
yhden sektorin pienestä säästös-
tä voi tulla moninkertainen kus-
tannus toiselle sektorille. Siksi
monessa laissa on puhetta en-
naltaehkäisystä, mutta kamree-
riajattelu pitää niitä kuluina ku-
ten kaikkea sosiaalitointa. ”Ei
niin ole ennenkään tehty”, on
tämän ajattelun helmiä.

Myöskään Sinikka Lappalai-
sen ja Anna Monströmin ”Pal-
veluissa pettynyt” ei anna mai-
rittelevaa kuvaa sosiaali- ja ter-
veystoimen palvelukulttuurista.
Siinäkin auttaminen lakastuu
välinpitämättömyydeksi ja aut-
taminen on pahimmillaan nöy-
ryyttävää vallankäyttöä. Auttaja
ei kykene tai halua lukea asiak-
kaan senhetkistä elämäntilan-
netta. Portinvartija-auttaja tek-
nistää kohtaamisen. Työtään
helpottaakseen hän luokittaa,
kategorisoi ja lokeroi asiakkaita.
Tästä versoo ennakko-odotusten
ja -luulojen metsä, joka tuottaa
ihmisille kielteisin ominaisuuk-
sin ja odotuksin ladattuja ”iden-
titeettivankiloita”. Leimaami-
seen on kirjoitettu eräänlainen
mallitarina, joka tiivistää olen-
naiset asiat asiakkaasta, hänen

menneisyydestään ja tulevaisuu-
destaan. Virkailija lukee tätä
mallitarinaa, ei yksilön senhet-
kistä elämäntilannetta.

Raportti toteaa: ”Ammattilai-
nen voi työtään määritellessään
tai palautetta kuullessaan vetäy-
tyä kiireen, paineen tai resurssi-
pulan taakse. Resurssipula voi
olla todellista, mutta erittäin
usein piittaamattoman kohtelun
syy on toisaalla.” Asiakas on kui-
tenkin aina oman elämänsä pa-
ras asiantuntija. Ammattilaisen
tulisi kääntää katseensa niihin
asioihin, joille hän voi jotain
tehdä, eli omiin arvoihin ja työ-
tapoihin. Kiireestä ja muista (te-
ko)syistä voidaan todeta, niin jo
ns. parempina aikoina sosiaali-
työntekijöillä on ollut rakenteel-
lista epäluuloa asiakkaitaan koh-
taan, kuten Leena Eräsaari on
mainiossa raportissaan ”Nilkin
naamio” osoittanut.

Jotenkin julkinen valta on tie-
toinen kyykyttämisestä, kun se
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on joutunut palkkaamaan so-
siaalitoimeen ns. sosiaaliasiamie-
hiä turvaamaan sen, että asiak-
kaat saavat asian- ja oikeuden-
mukaista palvelua. Kun hyvin-
vointivaltion lupauksissa autta-
jan piti olla pahimpien ongel-

mien ratkaisija, niin hän osoit-
tautuukin itse osaksi ongelmaa
ja kirjojen esimerkkien valossa
vieläpä ongelmien pahentajaksi
asiakkaan näkökulmasta. Mette-
ri toteaa: ”Nykyisen kehityksen
vaarana on, että palataan enti-

senlaiseen köyhien luokitteluun
ja kontrolliin, yksittäisen ihmi-
sen toiminnan ja moraalisuuden
arviointiin.” Huutolaisiahan
meillä jo on.
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Tampereen yliopiston sosiaali-
politiikan professori Pertti Kois-
tinen hoiti omaishoitajana äiti-
ään monta vuotta. Kuvaavaa on,
että Koistinen ei kertonut asias-
ta työtovereilleen. Hän haluaa
avata kirjallaan keskustelua hoi-
van yhteiskunnallisista, eettisistä
ja eksistentiaalisista ulottuvuuk-
sista. Hoiva ihmisten välisenä ja
yhteiskunnallisena suhteena on
suuri arvoitus, Koistinen toteaa.

Koistinen mieltää hoivan laa-
ja-alaisena käsitteenä. Kun hoi-
vaamme terveitä, kasvavia lapsia,
hoiva asettuu tulevaisuuden ja
toivon kehyksiin. Kun hoivaam-
me vaikeasti sairaita tai vanhuu-
denheikkoja, hoiva asettuu su-
run, luopumisen ja menettämi-
sen pelon kehyksiin. Hoivaa ovat
myös keskustelut ja lohduttavat
sanat, joita vaihdetaan ystävien
kesken.

Hoiva on yhteiskunnassamme
väheksytyn lapsipuolen asemassa
samaan aikaan, kun hoivan tarve
on kasvanut yhteiskunnassa
merkittävästi jo yksinomaan so-
siaalisten rakenteiden muutok-
sen vuoksi.

Perusratkaisuna kaikissa hoi-
van ja tuen kysymyksissä tuntuu
olevan, että yhteiskunnassa ha-
luttaisiin lisätä omaisten, lähiyh-

teisöjen ja järjestöjen vastuuta
hoivan tuottajina, oli sitten kyse
huumeiden käyttäjien, mielen-
terveysasiakkaiden, työttömien
ja syrjäytymisvaarassa olevien tai
vanhusten hoidosta, Koistinen
toteaa. 

Toisaalta elämme individuali-
soitumisen aikaa. Nyky-yhteis-
kunnassa yksilöt ovat enenevässä
määrin kiinnostuneita vain
omasta hyvinvoinnistaan, ja sik-
si heidän on vaikea sitoutua yh-
teisölliseen etuun ja tehdä
kompromisseja oman ja toisten
edun kesken. 

Koistisen äiti kysyi osuvasti:
”Kyllä yksi äiti hoitaa yhdeksän
lasta, mutta hoitavatko nämä
lapset yhden äidin?” 

Koistinen siis hoiti äitiään ko-
kien usein yksinäisyyttä ja tuen
puutetta. Oikeastaan en ole vä-
synyt työstä ja hoivasta siksi, et-
tä teen kaiken kahdesti, itselleni
ja hänen puolestaan, vaan siksi,
ettei kukaan kuule huokauksia-
ni. Kukaan ei kysy, miten jaksan
tai miten hän jaksaa. Eikä ku-
kaan ole kiinnostunut tietä-
mään, miltä minusta tuntuu tai
miltä hänestä tuntuu, Koistinen
tilittää omaishoitajan tuntojaan. 

Työyhteisöstä on tullut mo-
dernille ihmiselle toinen koti.

Koistisen mukaan suomalainen
työelämä on tunteeton, kilpai-
lun värittämä ja muodollinen,
eikä se jousta yksilöiden tar-
peisiin.

”Lapsuuden kotini oli kylmä
koti. Oivalsin tämän vasta aikui-
sena”, sanoi eräs keski-ikäinen
tuttavani hiljattain. 

Elämmekö me nykyaikuiset
työpaikkojemme kylmässä ko-
dissa ja vasta eläkkeellä katu-
musta kokien huomaamme,
millaisessa kodissa elimmekään?

Vasta kun hoivan tarve tulee
lähelle omassa elämässä, moni
havahtuu näkemään hoivan
maailman, joka on Koistisen
mukaan yhtä laaja ja merkittävä
kuin kilpailuyhteiskunnankin
maailma. Koistinen yrittää saat-
taa hoivan maailmaa ulos vaie-
tuksi tulemisen, häpeän ja vä-
heksynnän kaapista. Samalla hän
tekee meistä kilpailuyhteiskun-
nan pärjäävistä aikuisista todelli-
sempia ihmisiä.
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